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VERZAMELING 

Van UITHEEMSCHE en ZELDZAAME 

OG E DEN. 
et De PRET 

De gebaarde Gier (1). 

| en Vogel is van grootte als een Adelaar. Wanneer de Wieken uitgebreid 
zyn, dan is hy zeven en een halven Voet breed. Van de punt des Beks, tot 

aan het end der Staart, heeft hy de langte van drie Voeten en vier Duimen, doch 
tot aan het end der Klaauwen agt Duimen minder. De Wieken hebben, geflooten 
zynde, vier Duimen over de twee Voeten langte en de grootfte Slagpennen ftrek- 
ken zig, in langte, meer dan drie-en-twintig Duimen uit. | 

De Sneb is purper Vleefchkleurig, en aan haare punt donkerer dan aan °% grond. 
ftuk, zynde van de punt tot aan den hoek des Beks vier Duimen lang. In de lang- 
te loopt zy wat voort, bevoorens zy eenen haak maakt, welke het voornaame on- 
derfcheid is tuflchen het Geflagt der Arenden en Gieren: doordien zig de Sneb des 
Arends reeds van het grondftuk af begint om te krommen, en tot aan de punt toe 
langs hoe krommer wordt. Aan het grondftuk van het onderfte deel der Snebbe heeft 
hy een aanmerkelyk bosje van zwarte Vederen, weshalve ik hem den naam gegeven 
heb van Gebaarde Gier. De Mond is inwendig blaauw. De Oogen ftaan regt boven 
de hoeken van den Bek. Ieder Oog is omringd met eenen glanzigen geelen Kring; 
welke een anderen om zig heeft, die uit eene fchoon donkerroode Huid beftaat , wel- 
ke met den Oogbol vaft is verbonden. De zyden, benevens het voorfte deel van 
den Kop, zyn zwart, en dit zwarte omringt de Oogen, waar van zy dan een veel 
pragtiger aanzien bekomen. De Neusgaten zyn bedekt met ftyve zwarte Vederen. 
Van agter ieder Oog loopt een zwarte Streep, opwaards geboogen, naar boven toe, 
welke zig aan °t Agterhoofd met de andere vereenigt. Ook heeft de Vogel aan ie- der hoek des Beks eene zwarte Vlak, welke wat naar onderen gericht is en hem als tr ware Knevels geeft. Het overige gedeelte van den Kop en den geheelen Hals is 
met witte Vederen gedekt, welke aan den Kop kort, doch aan den Hals lang en 
puntig zyn, hangende los, gelyk aan den Hals van een Haan. De bovenfte Vlakte 
der Wieken en Staart, als ook de Rug, zyn van eene donkere Kleur, tuflthen bruin 
en zwart. De kleinfte Dekveders der Wieken hebben, langs haaren Schaft heen, 
glanzige roodbruine zeer {malle Streepjes, zynde de rand der Vederen van de gehee- 
le Oppervlakte wat helderer dan de overige deelen der Vederen. De grootte Ve- 
ders der Wieken en der Staart hebben witte Schaften: de middelfte Veders van de 
Staart zyn wat langer dan de zydeling(e: aan de binnenzyde hebben de Wieken der= 

se 
(1) Valtur barbatus. Epw. do. T. 106. Valturau- Nat. XIL Gen. ar. Sp. 6. Syf?. Nat. X. go. Sp. 5. 

reus. Gesn. Av. 783. Arpr. 4. IL. p. 277. Vultur Baardgier. Nat. Hift. 1, D. IV. Stuk, bladz. zr. Pl. Beeticus. Wir. Orn, 35. Vultur barbatus. Linn. Sy/t. XXIX, Fig. 2, 4 : 
Deel, 



â VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
gelyke Kleur als uitwendig; doch de Streepen aan de Dekveders, langs de Schaften, 
zyn grooter en witter. Onder ieder Wiek was een plek, van een Hand groot, en- 
kel met witte Pluimen bedekt. De grond of wortel, van alle Vederen des geheelen 
Vogels, is wit, ook heeft hy aan ’ geheele Lyf, onder zyne Vederen, dikke, zag- 
te, witte Pluimen, De onderfte Vlakte, zo van de Borft als Buik, de Dyën en 
Dekveders onder aan de Staart, zyn wit, en tevens een weinig roodagtig bruin. De 
Pooten zyn met korte, witte, Pluimvederen bezet, welke, als de Vogel zit, van 
de lange Veders der Dyên bedekt worden. De Pooten zyn Loodkleurig; de Klaau- 
wen donker: de middelfte en buitentte Vinger van ieder Voet door middel van een 
fterk Vlies met elkander verbonden. 

De Kapitein J. Dogson heeft deezen Vogel van Santa Cruz, aan de Kuft van 
Barbarye, tot ons gebragt. Ìk was zo gelukkig niet, van hem levendig te zien; 
want de Kapitein, myn Vriend, zondt hem aan my door een Koopman, aan wien 
hy deezen Vogel, zo dra dezelve geftorven was, ter hand gefteld hadt. Evenwel 
hadden zyne Oogen en Pooten nog hunne levendige Kleur, en dus heb ik hem den 
18 February 1747 aan de Koninglyke Societeit vertoond. Ik kan ’er geene befchry- 
ving van vinden, doch heb in eene Verzameling van in ’ Koper gegraveerde Voge- 
len, welken N. Rose, Kabinet{childer van Koning Lopewvyk den XIV., te Pa- 
rys heeft uitgegeven gehad, eene naar denzelven gelykende Afbeelding aangetrof- 
fen. De Plaaten deezer Verzameling zyn ongevaar zeven Duim breed en negen 
Duim lang: haar getal ffrekt zig tot een-en-dertig uit. De Vogel van de tweede 
Plaat, welke den naam van Gier voert, is niet de gemeene Gier, maar zweemt 
wat naar den zo even befchreevenen. 

De Aardbefie- Boom (*). 

[Dit Gewas is by de Kruidkundigen bekend onder den naam van Arbutus. Het 
groeit in Griekenland, op ’t Eiland Candia en in de meefte Zuidelyke deelen van 
Furopa aan den Middellandfche Zee, overvloedig. Somtyds blyft het laag, fomtyds 
wordt het een hooge Boom, die, volgens Plinius, in Arabie wel de hoogte van 
vyftig Ellen zou bereiken. De vrugt wordt, volgens fommigen, eerft ryp, wan- 
neer de nieuwe Bloemen reeds open zyn. Hoewel hy veel gelykt naar de Aardbe- 
liën, heeft hy doch op ver naa den geur of aangenaamheid derzelven niet, en is van 
binnen vol van kleine Zaadjes. Nogthans voert de Boom daar van den Nederduit- 
{chen naam. ] 

Prine bel ataik 

De Smirrel of Ringvalk van Kanada (2). 

Deeze Vogel fcheen my, zo groot te zyn als een gemeene Kraay. De gefloo- 
ten Wieken hadden de langte van veertien Duimen, en de Pooten waren, van den 
Voet tot aan de Knie, drie Duimen lang. Van andere Valken, die van dergelyke 
rootte zyn, onderfcheidt hy zig daar door, dat hy naar evenredigheid een kleiner 

Bek en langer dunner Beenen heeft, dan ik ooit, in de grootfte foorten van Valken % 
waargenomen heb. Ten aanzien van de dunte zyner Pooten en de kleinte van zyn 
Bek, heeft hy met onzen Sperwer eenige overeenkomft: naar welken hy ook in 
Kleur eenigermaate gelykt, offchoon hy ten minfte viermaal zo groot is. 

Zyn 
(+) Arbutus folio ferrato. C. B. Pin‚46o. Mir. Dil. 107. Accipiter Freti Hudfonis. Briss. Av, VI, App. 

T. 48. £ 1, 2. Arbutus Unedo. Linn, Sp. Plant. Ed, 18. Falco Hudfonicus. Linn. Syt. Nat, XII. Gen, 
II. p. 566. 42. Sp. 19. 

(2) Pygargus Accipiter Canadenfis. Epw. 4v. T. 
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4 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
rika, * welk men * Land van Labrador noemt, leggende benoorden Nieuw Schot- 
land aan de Hudfons-Baay. Hy verfchilt van den rooden of Wyfjes Denneboom , 
die ook nederhangende Vrugten heeft, dat de Bladen wat korter en flomper, de 
Vrugten kleiner zyn, ongevaar twee Duimen lang, en de Schubben, hier met de 
Zaaden nevens de Vrugt vertoond , los in malkander zitten. ] 

SSSSESSTISSSES SIS SSSSTSSSSESSSSSESSS SEE 

Fe OA Are 

Het kleine Valkje van Bengale (3). 

De Afbeelding vertoont deezen Vogel in de Natuurlyke grootte. Hy is ver de 
kleinfte in het Geflagt der Valken, welken ik immer heb aangetroffen. De kleine 

Valken, in Europa, zyn doorgaans van eene tengere Geftalte, met lange, dunne 
Pooten en de Bekken naar evenredigheid klein; daar, in tegendeel, de deelen van 
deezen Vogel volmaakt Arends-gelyk zyn. Hy heeft een fterken Bek, wel gefpier- 
de Dyën, dikke korte Beenen, de Vingers gewapend mert dikke fcherpe Klaauwen; 
zo dat men hem, met reden, een kleinen Arend zou mogen heeten. | 

De Bek is Afchgraauwagtig , een weinig naar Vleefchkleur trekkende , en aan 
het Grondftuk bekleed met geel Wafch, daar de Neusgaten in ftaan. Hy heeft 
haaken of hoeken aan de zyden van de Opperkaak, die beter in de Afbeelding uit- 

gedrukt zyn , dan ik ze zou kunnen befchryven. Het Oog ftaat in een geele Huid, 
die omringd is met zwarte Vederen, welke in een breede Streek langs ieder zyde 
van den Hals nederloopen. Deeze zwarte Streeken zyn wederom met Wit ge- 

zoomd , en dit Wit loopt over het Voorhoofd, aan het Grondftuk van den Bek , 
heen, zynde de Kruin van den Kop, de Nek, de Rug, de bovenzyde der Wie- — 
ken, en de Staart, zwart, met eenen weerfchyn van Blaauw en Purperkleur. De 

zyden der Wieken zyn ook zwart; doch de Dekveders aan derzelver binnenzyde 
wit, en de inwaardfe Baarden van de groote Slagpennen , overdwars, met wit eri 

zwart gebandeerd. Daar vertoont zig geen Wit, aan de bovenkant van de Wieken 

of Staart , wanneer de Vederen geflooten zyn. De onderkant des Vogels, van den 

Bek tot aan de Staart, is hoog Oranje-kleur, aan de Borft wat ligter. De Pooten 

en Voeten zyn helder Goudkleurig, de Klaauwen zwart. Hy is tot een weinig 

onder de Kniejen gevederd , zynde de middelfte en buitenfte Vinger, voor een klein 

edeelte , even als in andere Vogelen van deezen aart, door een Vlies famengevoegd. 

Dit Valkje van Bengale in Ooftindie af komftig , werdt van daar in een groote 

Carga van Natuurlyke Zeldzaamheden gezonden aan des Konings gewoonen Lyf- 

Arts, Doêtor Mrap. Zulks gebeurde omtrent twee Jaaren voor het uitkomen van 

dit gedeelte myner Hiftorie, en de Doétor, bezield met een aanmerkelyken iever 

tot bevordering van allerley Konften en Weetenfchappen, hadt de goedheid, van 

my deezen Vogel, met en benevens eenige anderen, te leenen, op dat ik ‘er naauw- 

keurige Afbeeldingen van maaken mogt, om deeze Natuurlyke Hiftorie der Voge- 

len te verfieren. Zy werden in Liqueur overgebragt, en ik had de vryheid om ze 

„daar uit te neemen. Ik wiefch ze met Water af en droogde ze dan: dus kwam hun 

Pluimagie heerlyk te voorfchyn in zyne Kleuren. Dit Valkje was, zo ik geloof, tot 

de Vogelery opgebragt en geleerd: alzo het aan ieder Poot een klein ftuk Leder 

hadt; gelyk daar wy de Bellen mede vaft maaken aan de Pooten der Valken. Ik ge- 

loof, dat men het volftrekt voor een niet befchreeven Vogel houden mag: want ik 

vind ’er geen gewag van gemaakt in eenige Reisbefchry ving. | Ef. 

(3) Accipiter minimus Benghalenfis. Epw. dv. T. Nat. X. Gen 41. Sp. 7. Nat. Hijt. L, D. IV, Stuk, 

ro8. Falco Bengalenfis. Briss. 4v. App. zo. Falco bladz, 140. Pl, XXX. Fig. 2. 

ceerulefcens. LanN. Syft. Nat, XII, Gen. 42. Sp. 9. Syt. 
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6 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

te geeven, De Heer WirLougugy zegt, dat menze in Duitfchland, als ook op 
Sicilie en Maltha, vindt, alwaar zy in de Hoenderkoopers Winkels verkogt worden, 
en Doêtor Saw getuigt in zyne Hiftorie van Barbarie, &c, pag. 251: … de Shaga- 
» 74g is van grootte en gedaante als een Gaay, hoewel met kleiner Bek en korter 
„ Pooten: de Rug is bruinagtig; de Kop, Hals en Buik helder groen; terwyl op 
» de Wieken en Staart verfcheide hoog blaauwe Vlakken of Ringen zyn. Hy maakt 
» Een gillend Gefchreeuw, en bouwt zyn Neft in de Oevers van de Shellif ‚ Boo- 
» berak en andere Rivieren”. Dit kan, denk ik, geen andere dan de boven be- 
fchreevene Vogel zyn; zo dat wy aan Door Smaw verpligting hebben wegens zy- 
ne onderrigting, waar de Vogel zyn Neft maakt, en dat hy zo wel in Afrika huis- 
veft als in Europa. Men vindt hem zelfs zo Noordelyk als in Sweeden, aangezien 
Linszeus hem, in zyne Hiftorie der Sweedfche Dieren, onder die van dat Ryk ge- 
plaacft heeft: (zie Fauna Suecica p. 25, Q. 73.) De Latynfche naam, welken ’er de 
Vogelbefchryvers aan geeven, is Garrulus -Argentoratenfis en Cornix cweruka of 
blaauwe ÍKraay. 

Fandkruid met drievoudige Bladen (*). 

Wegens de geftalte van den Wortel, hier ook in Af beelding gebragt, voert dee» 
ze Plant den Latyníchen naam Dentaria, dat is Tandkruid. Onder de verfcheide 
Soorten van hetzelve, met zeven en vyf Bladers op één Steel, geeft men ‘er den 
naam aan van Driebladerig , doch zy is eigentlyk Negenbladerig , om dat de Steelt- jes van drie Bladen met hun drieën op éénen Steel {taan. De Bloem beftaat uit vier 
Blaadjes, zy heeft vyf Meeldraadjes en één Styl, als hier is afgebeeld; de Vrugt is een Peultje. Dit Gewas groeit in Ooftenryk en lcalien, op dorre befchaduwde Bergen. 

SISSISSSISSISISISISISISS SSI SISISIS SISSI S SSS SSS sss SS EIS 

EEA SAT Gok 

De Paradys-Vogel (5). 

Deeze Vogel (cheen my omtrent de grootte te hebben van een Merel. De Bek 
hadt een en drie vierde Duims; de Wiek geflooten zynde zeven Duimen ; de lange 
Pennen, uit de Stuit voortkomende, zevenentwintig Duimen; de langften der zagte 
lofle Vederen, die van onder de Wieken fpruiten , eenentwintig Duimen langte, 
Van de punt des Beks tot aan het end der gemeene of korte Staartvederen, was de 
Maat twaalf Duimen. De Bek is taamelyk regt, aan de Punt een weinig omgeboo- 
en, van eene vuil geelagtig groene Kleur. De Neusgaren ftaan digt by den Kop, 

welks voorfte deel met zwarte Veertjes als Pluis of Fluweel gedekt is, hebbende ec- nen glanzigen luifter, en gaande rondom den Bek, zo boven als beneden. De Keel of onderzyde van den Kop is met dergelyke Fluweelagtige groene Veertjes bekleed, 
die eenen Goudglans hebben. Het bovenfte van den Kop is met andere Pluisagtige 
Veertjes gedekt, van eene fchoone Goudgeele of Oranje-Kleur, die zig ter weder- 
zyde van den Hals uitftrekken , omringende byna het groene van de Keel. De Oo- 
gen zyn kleinen zeer digt by den Bek geplaatft. De Borft is gedekt met Veders 
van de gewoone ftruêtuur , van een fchoone donker blaauwagtige Purperkleur. Al 
het overige des Lighaams; de Rug, Buik, Wieken en Staart, zyn helder roodag- 
tig Kaftanje-bruin; maar de binnenzyde der Wieken en de onderzyde van de Staart 

zyn 
(*) Dentaria foliis omnibus ternatis. Royen. Lugd. vis, omnium Authorum. Paradiftea apoda. Linn. Syfz, Bat. 304. Dentaria enneaphyllos. Linn. Spec. Plant. Ed, Nat. XII. Gen. 54. Sp. r Syft. Nat. X. Gen 51. Sp. IL. p. 912. 1. Gewoone Paradys- Vogel, Nat. Hift. I, D. IV. Stuk, (5) Manucodiata major. Epw. 4v. T, ro. Ray. 4v. Bladz, 346. 

21. N. 7. Brrss, IL, p. 130. T. 13.f. 1. Paradifea A- 
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8 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

PELSALAST ee 
De Koning der Paradys-Vogelen (6). 

Deeze Vogel is zo naa aan de Natuurlyke grootte, als ’t my mogelyk was, gete- 
kend. Ik geloof, by vergelyking , dat hy ongevaar de grootte heeft van een Vink. 
Zyn Bek is langer en de Pooten zyn wat dikker: hy heeft een zeer korte Staart, 
daar de Wieken, als zy geflooten zyn, een goed end over heen reiken. De Bek is 
taamelyk regt en geel van Kleur, ongevaar een Duim lang, indien men de maat 
neemt van den hoek der gaaping af. De Oogen zyn klein, ter wederzyde van den 
Kop, regt boven dien hoek des Beks geplaatít. De Bovenkaak is ten halve gedekt 
met Fluweelagtige Veertjes, van Oranjekleur: de Kop met Pluis (t welk een Ken- 
merk van dit Geflagt uitmaakt) : de Nek, Rug, bovenzyde der Wieken en Staart, 
hebben Veders van de gewoone Struêtuur, allen , van den Kop tot aan de Staart, 
hoogrood, een weinig naar Kaftanje-bruin hellende, met eenen ongemeen fchoonen 
lans. Het onderfte of voorfte van den Hals heeft eene mengeling van zwart en 

rood , gelykerwys de Keel van een Mannetjes Mofch. De groote Veders der Wie- 
ken hebben de binnenzyde roodagtig geel, ligter dan de bovenzyde ; de binnenfte 
Dekveders der Wieken zyn wit, en de onderzyde van de Staart is donker. Onder 
ieder Wiek bevindt zig een aanmerkelyke Kwaft van Vederen , zeven of agt in ge= 
tal, van eene donkere zwartagtig bruine kleur, met zeer fraay glanzige groene tip- 

en, hebbende ieder Veder een dwarfe Baar of Streep , die witagtig is, en door 
welke de groene tip van het donkere gedeelte afgefcheiden wordt. ik heb de Wie- 
ken in deeze Afbeelding uitgefpreid, om deeze Veders te beter te vertoonen. Op 
de Borft heeft de Vogel een halfmaanswys’ merkteken, met de punten of Hoornen 
opwaards gekeerd, van eene donker groene Kleur, doch met een helderen weer- 
fchyn, gelyk de Halzen der Mannetjes Eenden. Deeze plek is van den Hals afge- 
zonderd door eene ligt geelagtige Streep, welke ‘er onmiddelyk boven overdwars 
loopt. De Buik, Dyën en Dekveders onder de Staart zyn wit : maar de laagfte 
deelen der Dyën, omtrent de Kniejen, een weinig bruinagtig. Van den bovenkant 
in ’ midden der Staart , ontípringen twee (tyve, kaale, Vederfchaften , omtrent zes 
Duimen lang, donkerbruin van Kleur, welke naar de Punt toe, aan de ééne zyde, 
bezet waren met Baarden en rond omgekruld; zo dat zy ronde enden aan deeze 
Schaften maaken , die plat zyn, en eenen veranderlyken weerfchyn hebben van 
rood en groen. De Pooten zyn taamelyk lang en dik, ieder met vier Vingers, op 
de gewoone manier geplaatft, en over ’ geheel donkerbruin. De Klaauwen zyn 
rof en van eene ligte Hoornkleur. 
Alle deeze Vogels worden ons uit het een of ander gedeelte der Ooftindiën , maar 

voornaamelyk, zo my berigt is, van de Specery-Bilanden toegebragt, welke in be- 
zitting van de Hollanders zyn. Die, naar welken deeze Aftekening gemaakt is, was 
een zeer wel gedroogde Vogel, bewaard wordende in het Kabinet der Koninglyke 
Societeit te Londen, Anno 1742. Ik geloof , dat deeze Vogel door onzen Lands- 
man, den Heer W:LLougHBy, bladz. 96 van zyne Hiftorie der Vogelen, befchree- 
ven is; maar, dewyl ik myn Onderwerp grootelyks van zyne befchryving verfchil- 
lende bevondt, verbeeld ik my, dat deeze volmaakter zy , en, aangezien de AG 
beelding by WiLLoucHeY zeer klein is en fober getekend, verhope ik deeze aan- 

genaa- 

(6) Manucodiata Rex. Epw. 4v. T.rrr. Rex Avium _ Linn. Syt. Nat. XIL Gen. 54. Sp. 2. Sy/t. Nar. X, 
Paradifearum. Per. Gaz. L T. 53 f,2. Crus, Exvot. Gen, sr. Sp. 2. Nat. Hijt, L, D. IV. Stuk, bladz. 350. 
T. 362. Sen. Muf. I, T. 38. f. 5. Manucodiata minor. Pl, XXXIV, £. 9, 
Briss. Av. IL, p. 136. T. 13. f. 2. Paradifea regia. 
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zo VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
welke hem my prefent gedaan heeft. Ik houd hem volftrekt voor een niet befchree: 
venen, en het {pyt my zeer, dat hy onvolkomen was door * gebrek van Pooten, 
Ik twyfel ook, of niet eenigen vande grootfte Veders weggenomen zyn geweeft, 
(want hy hadt ‘er maar zes of zeven in ieder Wiek) en deeze zullen waarfchyn- 
lyk zwart geweeft zyn; alzo de meefte Vogels de buitenfte Slagpennen van de zelf. 
de kleur hebben als hunne Staarten. Meer dan eens, naamelyk, is *t my in Reis 
befchryvingen, (waar kan ik my niet erinneren,) voorgekomen, dat de Indiaanen 
deeze Vogels dooden en bereiden omze onder ° Krygsvolk in de Oofterfche Lan- 
den te verkoopen, die daar van als Pluimen op hunne Hoofden gebruik maaken. 
Dit zal de reden zyn, dat men de meeften van deeze Vogels niet dan verminkt of 
van zodanige Lighaamsdeelen beroofd ontvangt, welke geene byzondere Schoonheid 
in zig hebben, ten einde daar door derzelver fraaijer Vederen niet bedekt of verdon- 
kerd mogten worden. Ik heb den Vogel zodanig afgebeeld, als hy my toegeko= 
men is, met de enkele byvoeging van de Beenen. De Paradysvogels fchynen my 
veeleer tot het Geflagt der Aakfters en Gaaijen, dan tot dat der Havikken, gelyk 
fommige Autheuren zig verbeeld hebben, te behooren. 

Een fraay Choineefcb fuffertje (*). 

Het Juffertje , daar nevens afgebeeld, bevindt zig in de Verzameling van Ro- 
BERT NesBrT, Med. Doétor, Lid van het Kollegie der Geneeskundigen en van 
de Koninglyke Societeit, te Londen. Het Lighaam en de onderfte Wieken zyn 
fraay glanzig groen, met den luifter van gepolyít Metaal, de tippen der Wieken 
en derzelver onderkanten donker of zwart; de bovenfte Wieken ligt bruin van 

kleur, zeer dun en doorfChynende. Het kwam uit China, 

Klein geflernd Plafsb (}) 

[Dit Kruidje groeit op Heuvelen in Vrankryk en lealie. Het is merkwaardig 
wegens zyne Bloemen, wier Kelken, door haare vyf uitfteekende Punten, eene Ster- 
gelykende figuur vertoonen, en deswegen vindt men het Geflernd Vlafch genoemd, 

By aaa zyn deeze Bloemen en de Zaadhuisjes in de Natuurlyke grootte, en by 
b, b, b, wat vergroot voorgefteld. Men ziet hier uit dat de Bloem wit is, naar 
die van Guichelheil gelykende, en dat het Zaadhuisje, hoedanigen ’er veelen op 
het Plantje vertoond worden, geel is, in verfcheide hokjes verdeeld, die zeer klei- 
ne Zaadjes bevatten. Het geheele Plantje heeft maar twee, zelden drie Duimen 
hoogte. 

PibiA Ac Toe VIE 
De Aakfleragtige Paradysvogel (8). 

Deeze Vogel is wederom hier in de Natuurlyke grootte voorgefteld, maar alzo 
dus zyne twee ongemeen lange Staartveders niet op de Plaat te brengen waren, heb ik ’er een verkleinde Afbeelding bygevoegd, om de evenredigheid der langte 
van de Staart tot die van ’t Lighaam te vertoonen, Deeze Staartveders zyn ieder 

vyf- 

mis donatà, Epw, 4v. T. 113. Mufcicapa criftata 
alba Capitis bone Spei. Brriss. 4v. IL. p. 414. T. 
4t. f. 2, Mufcicapa Paradifi. Linn. Sy/t. Nat. XII, 

j (*) Libellala Chinenfis. _ LINN. Syf?. Nat. XII. 
Gen. 234. Sp. 15. Syft. Nat. X. Gen, 206. Sp. 15. 
Nat. Hijt. 1. D. XIL, Stuk, bladz. 28. 

(f) Linum minimum Stellatum. C. B. Pin. 214, 
Prod. 107. Maen. Monfp. 163. T. 162. Lyfimachia 
Linum ftellatum. Linn. Spec. Plant. Ed. IL. p. 2rr. 

(8) Pica Orientalis Caudâ Pennis duabus longiflis 

Gen. 113. Sp. 1. Corvus Paradifi. Sy/?. Nat. X. Gen, 
48. Sp. zr. Katoendiefje. Nat, Hift. 1, D. IV. Srux, 
bladz, 325, 
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I2 VERZAMELING vaN UITHEEMSCHE 

Hy komt daar in overeen met onzen grootften gevlakten Specht, of Vuurftaart, ges. 

Iyk die van fommigen geheten wordt. De geftalte van zyn Bek is, gelyk in alle 
anderen van dit Geflagt, als ’ ware aan de Punt afgefneeden, alwaar dezelve iets 
heeft in een loodregten ftand , dat naar de fcherpte van een Beitel gelykt. Hy 

heeft een vuile Vleefchkleur, en is zwart aan de Punt. De Neusgaten zyn met 

ftyve zwarte Vederen, die er voorwaards over heen groeijen, gedekt: zynde de 
Kruin van den Kop Goudkleurig. Deszelfs zyden, de Nek, Rug, benevens de 
bovenkant van de Wieken en Staart, zyn zwart. Van agter de Oogen komen 
flaauwagtige witte Streepen, als ook anderen van de hoeken des Beks, die onder 

de Oogen heen nederwaards ftrekken. Aan het agterfte van den Kop, in het mid- 
den van de Rug en van de Stuit, hebben eenige der zwarte Vederen witte Tippen. 

De buitenfte of grootfte Slagpennen zyn wit gevlakt, doch hebben kleiner Vlak- 
ken op haare uitwaardfe dan op haare inwaardíe Baarden. De middelfte Slagpen- 

nen zyn zwart ‚ maar die naaft aan de Rug zwart en wit bont, gelyk de drie bui- 

tenfte Veders ter wederzyde van de Staart. De onderzyde des Vogels, van den 
Bek tot aan de Staart, is wit: de binnenfte Dekveders der Wieken en de zyden 

des Lighaams, zyn met gegolfde dwars-{treepjes zwart en wit gefprenkeld. De 
Pooten, Voeten en Klaauwen, hebben eene bruine Kleur. Het ongewoonfte in 
deeze Vogel is, dat hy alleenlyk drie Vingers heeft, waar van twee voorwaards 
{taan en één agterwaards: terwyl ik, in alle anderen van dit Geflagt, twee agter- 

Vingers heb aangetroffen. De agterfte Vinger van deezen Vogel, als op zig zelf 
alleen ftaande, is fterker dan één der voor- Vingeren, en met een langer Klaauw 

gewapend. Men vindt wel meer Vogelen, die drie- Vingerig zyn, doch daar ftaan 

de Vingers alleen voorwaards; zo dat deeze Specht door het maakzel zyner Voe- 

ten van alle andere Vogels, die ik gezien heb, onderfcheiden is. 

Twee deezer Vogels waren van de Hudfons- Baay herwaards gebragt door den 

Heer IstAM, en ik heb een anderen gezien in handen van den Heer HeNrvy Ba- 

KER, Lid der Koninglyke Societeit. Zy kwamen allen in % maakzel hunner Voe- 
ten, zo wel als in andere opzigten, overeen. Ik had gemeend, dat deeze Specht 

niet befchreeven was; doch geloof nu, daar in mis te hebben: want ziende een 

Natuurlyke Hiftorie der Dieren van Sweeden door CAR. LiNNZUus, te Leiden 

in % Jaar 1746 uitgegeven, vind ik aldaar, pag 30, eene Specht befchreeven, die 

zeer naby met den mynen overeenkomftig is. Hy geeft ’er dus de Kenmer- 
ken en Woonplaats van op : Picus Pedibus tridatlylis. Habitat in -Alpibus Dale- 

karlicis. Dit trekt zyn Ed. uit de Verhandelingen der Akademie van Stokholm, 
van ’t Jaar 1740, pag. 222 (*). Zo dat het een Inwooner is van de zeer Noor- 

delyke deelen, zo wel van Europa als van Amerika. Dewylde gemelde Autheur. 

geen Af beelding van dien Vogel gegeven heeft, denk ik dat deeze daar van de 

eerfte zal zyn. 

Mottenkruid met Brandenetel- Bladen (}). 

Deeze Plant, in gedaante van de Bloemkroon taamelyk naar de Valeriana ge- 

Iykende , wordt van de meeften tot het Boelkenskruid betrokken , en Morison 

geeft ‘er de Bladen van Speenkruid aan. LinNzeus heeftze in % Geflagt van ’ 

Mottenkruid geplaatít. De Bloemen met de deelen der Vrugtmaaking zyn hier af- 

gonderlyk vertoond. Zy groeit in Kanada en Virginie.} 

PLAAT 

(*) [Men vindt het Vertoog van den Ridder Lrn- (f) Valeriana Urtice folio flore albo. Corn. Canad, 
Naus daar over, in de Werband. der Kon. Sweedfche 20. T. 21. Ageratum altiffimum, Linn. Sp. Plant, Ed. 
dead, te Stokholm, van ' Jaar 1739 bladz. 263. IL p. 1176. 
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14 _ VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
ik "er hier mede te voorfchyn gekomen ben: Marcaraars Brafiliaanfche naam is 
Jaguacatì guacu, | 

Afrikaansch Huiflook met Kroontjes- Bloemen (*). 

[Onder de {oorten van Craffula, welke LinNzus voorgefteld heeft, is deeze deeer. 
fte. Hy geeft ’er dien naam aan, wegens de dikke Bladen , naar Huiflook of Donder- 
baard (Sedum ) veel gelykende,’t welk deeze Af beelding aan wyft; doch grootelyks daar 
van verfchillende door de Bloem. In de foorten van Huiflook is dezelve uit veele 
Blaadjes als een Roos famengetfteld, en hier beftaat zy uit een enkeld Kelkwyf’ Blad, 
dat aan den Rand is omgekruld, hoogrood van kleur. Bovendien heeft deeze Bloem 
raar vyf, en die van de Huiflooken wel twaalf Meeldraadjes , in *t ronde om den Styl 
geplaat{t, tegen welken de vyf hier digt aangevoegd zyn. Het een zo wel als *t an= 
dere is in deeze Afbeelding gebragt. COMMELYN geeft ’er den naam van Afri. 
kaanfche Heefteragtige Cotyledon aan , om dat dit Gewas af komftig is van de Kaap 
der Goede Hope. | | | 

B BeA. Aak td 

De Geboornde Faifant uit Bengale (1). 

Deeze Vogel heeft ongevaar de grootte van eenigen onzer grootfte Haanen, of 
maakt een middelflag tuflchen de Hennen en Kalkoenen uit , gelykende in geftalte 
veel naar deeze laatften. Men kanze in het Geflagt der Hoenderen plaatzen. De 
Bek is als die vaneen Hen ; bruin van kleur, aan de punt wat donkerer. De Neus- 
gaten, het voorfte van den Kop, en de geheele omtrek der Oogen, zyn bedekt met 
dunne zwarte Haairagtige Pluimpjes; de Kruin is rood. Boven ieder Oog ontfpringt 
een Hoorn, die agterwaards geftrekt is, als in de Afbeelding; rond, van eene Eelt 
agtige of Vleezige zelfftandigheid en fchoon blaauw van kleur , uitloopende in een 
ftompe Punt. Aan de Onderkaak hangt een Lap van een flappe Huid, die ook on- 
gemeen fchoon blaauw is, langs den Hals nederwaards. Aan de buitenkant zyn hier 
op Oranjekleurige Vlakken, en daar zyn deeze Lellen kaal, maar aan de binnenkant , 
die los is van den Hals, bezet met kleine zwarte Veertjes , zo wel als het gedeelte 
vanden Hals, * welk er door bedekt wordt. Aan de buitenzyde van deeze Lel, bee 
neden derzelver midden, is een andere lofle zwarte Huid, daar aan als *t ware met Zy- 
nen rand alleen gehecht, en dunnetjes bezet met zwarte Haairtjes. Deeze Huid is 
efronzeld en zagt van geweefzel ,‚ kunnende , zo ik geloof, door den Vogel naar 

believen uitgefpannen en famengetrokken worden, even als in de Kalkoenen plaats 
heeft. De Afbeelding moet myne befchryving helpen: want de Kop van deezen 
Vogel verfchilt van alles dat my ooit voorgekomen is. De Hals en Borft zyn 
hoogrood, naar Oranjekleur trekkende. Een weinig Zwart is, aan de Nek, daar on- 
der gemengd; doch de Borft en het onderfte van den Hals is dik bezet met kleine 
witte Vlakjes, ieder omvangen door eenen zwarten Ring. De Rug, Wieken, 
Staart en onderfte Zyde, zyn van eene taamelyk heldere geelagtig bruine Kleur, 
welke rondom het onderfte van den Hals allengs in het Roode verfmelt. De Rug 
en Wieken hebben kleine gegolfde dwars Streepjes, die donker bruin zyn; terwyl 

de 

(*) Cotyledon Africana fratefcens, Flore umbellato 116. Brrss. Av. VI. App. 14. Meleagris Satyra. 
coccineo. Comm. Rar. T. 24. flore carneo amplo. Linn. Syft. Nat. XII, Gen. 99. Sp. 3. Syft. Nat. X. 
BREIN Prodr, II, p. 3o. T. zo. fig. 1. Craflula coc- Gen. 88. Sp. 3. Bengaalfche Kalkoen. Nat. Hift, 1, 
cinea. Linn. Sp. Plant. Ed. IL. p. 404. D. V. Srux, bladz. 343. 

(11) Phafianus cornutus Bengalenfis. Epw, dv. T. 
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16 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
Hy beeft den Bek even als die van een Huishen is, doch zwart of donker var 

Kleur. De Kop en Hals zyn helder roodagtig bruin, met gegolfde donkere dwars- 
ftreepjes gefprenkeld. Boven en beneden ieder Oog, en aan de onderzyde van 
den Kop, zyn de Veders helder bruin of witagtig. Op de Rug, Wieken en Staart, 
zyn zy in t midden zwart, met helder bruin op de zyden getand, en overdwars 
met zwart en bruin aan de Tippen getekend, * welk een verwarde gebroken ver- 
tooning, van zwart en bruin overdwars gemengeld, op de geheele bovenfte Vlakte 
van den Vogel maakt. De Dekveders aan de binnezyde der Wieken zyn donker 
en wit, in dwarfe Streepen gemengd; de buitenfte Dekveders der Wieken, en 
de Slagpennen naaft aan de Rug, hebben witte Tippen: de grootfte Slagpennen 
zyn met witte Vlakken getekend op de buiteníte Baarden, terwyl de binnenfte Baare 
den Afchkleurig zyn en ongevlakt. De Staart heeft de twee middelfte Veders by- 
kans twee Duimen langer, dan de genen, die ‘er naat aan zyn, wordende zy allen 
trapswyze naar de zyden verkort, en de drie buitenfte Veders ‚ aan ieder zyde, zyn 
wit. De Borft wordt van bruin allengs wit; gelyk ook de Buik, de zyden onder 
de Wieken en Dekveders onder de Staart. Op de Borft zyn halfmaanswyze zwar- 
te Vlakken; doch aan den Buik hebben de Vlakken eene Hartvormige figuur en ftrek- 
ken zig tot aan de Dekveders onder de Staart uit. De Pooten zyn met fyne Veer- 
tjes gedekt, die zig als Haair vertoonen, van eene witagtig bruine Kleur, overdwars 

… getekend met donkere Streepen: zynde de Vingers en Klaauwen donker zwartag- 
tig, en ieder Vinger wederzyds gekamd, gelyk alle de Vingers in dit geheele Ge- 
flagt van Vogelen. 

Deeze Vogel was door den Heer Istram overgebragt uit de Hudfons-Baay, alwaar 
men hem een Faifant noemt, alzo zyne lange Staart en Kleur zeer wel overeenkomt 
met die van onze Faifant-Hen, en het Mannetje zal mooglyk den Faifant-Haan niet 
minder gelyken. Ik onderftel, dat hy, leevende, een roode Plek boven de Oogen 
als eene Wenkbraauw hadt, gelyk alle de Vogels van dit Geflagt: maar, aangezien 
ik daar van geen blyk kon vinden in den gedroogden Vogel, heb ik zulks in myne 
Afbeelding en befchryving agterweg gelaten. Ik geloof, dat men hem voor eënen 
niet befchreevenen Vogel mag houden. De Heer Micrer, ‚ een Geneesheer uit 
Virginie, thans in Engeland, ziende myne Origineele Aftekening van deezen Vo. 
gel, zeid, dat men de zelfden heeft in de Boflchen en woefte Landen van Virgi- 
nie, en dat de Haan een trotfe Vogel is, die zeer regtop loopt. 

Aflragalus met overendftaande Haauwtjes (£). 

[Het Geflagt van Aftragalus bevat omtrent veertig Soorten by LiNNzus. Hier 
onder komen ’er veelen voor, die hangende of neerhurkende Steelen hebben, van 
welken deeze zig onderfcheidt, doordien zy een regtopftaande Gewas maakt, niet 
alleen, maar ook doordien de Haauwtjes overend {taan. Zy zyn dik en platagtig 
rond, doch in een punt uitloopende, die Haakswyze omgekromd is, gelyk de Af: 
beeldingen, op zyde van den Vogel, aantoonen. Hier zyn de Bloemen bygevoegd, 
als ook de Blaadjes, waar uit dezelven beftaan , benevens de Styl en Meeldraadjes. 
Naaft de Haauwtjes, die geelagtig bruin zyn, vertoont zig de Kelk der Bloemen. 
Zy zyn in een Aair famengevoegd, als aan het Takje agter den Vogel, en bleek 
eelagtig van Kleur, doch hebben den tip van de Kiel, dat is van het onderfte 

Bloemblaadje , blaauwagtig. ’t Gewas komt, volgens den Heer GMELIN, in vogti 
ge Velden van Siberie voor. | | 

PLAAT 
(*) Aflragalas oliginofus. Linn. Spec. Plant, Ed. IL. p. 1066. 
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18 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

heeft thans weinig gebruik. Lemery getuigt, dat dezelve komt van een Boomptie 
naar de Vlier gelykende, met welriekende Bioemen. Dit ftrookt weinig met deeze 

_ Afbeelding, en, om de waarheid te zeggen, het fchynt my toe dat de aangehaalde 
van LINNZEUS ook niet zeer overeenkomen. Hoe kunnen de Bloemen als een Aar 
zyn en de Vrugt op een enkel Steeltje ftaan? ten ware de Vrugt afgezonderd mogt 
zyn van de Bloem, die tot de Monandria monogynia moet behooren. Deeze Plant 
valt zo wel in Weft- als in Ooftindie]. 

lid ei a Te SR 

De kleine roode Duif of Berg- Patrys (14). 

Deeze is eigentlyk een Duif, fchoon hy den naam van Berg- Patrys op Jamaika 
heeft bekomen. Hy is naar een Vogel getekend, dien men levendig van daar te 
Londen gebragt heeft, en hier in de Natuurlyke grootte afgebeeld, [waar uit blyke, 
dat hy wel de Geftalte heeft van een Duif, doch niet grooter is dan een Spreeuw. | 
Zyn Bek gelykt naar dien der gewoone Duiven, maar is zwartagtig van de Punt tot 
de halve langte, en het overige naar den Kop toe, met en benevens den knobbel 
der Neusgaten, hoogrood. De Oogkringen zyn helder geel , omringd met eene 
kaale Huid, die fcharlaken-rood is, zig uitftrekkende tot aan de hoeken van den 
Bek. De Veders aan het bovenfte van den Bek, op het Voorhoofd, paalende, zyn 
bruinagtig; het overige van den Kop, de Nek en zyden van den Hals, donker 
roodagtig purperkleur , met eenen veranderlyken weerfchyn : terwyl het voorfte 
van den Hals Tegelrood is. Van de hoeken des Beks loopt een witte Streep on- 
der ieder Oog: ook heeft hy Wit aan de Keel of onderzyde van den Kop. On. 
der aan den Hals, by het Gewricht van de Wiek, wederzyds, is een kleine witte 
Plek, overdwars geplaatít. De Rug, Wieken en Staart, zyn van eene roodagtige 
Koperkleur : de Dekveders der Wieken met een ligter Koperkleur gerand: de 
Borft, Buik, Dyën, en Dekveders onder de Staart, bleek geel of Okerkleurig. De 
Pooten en Voeten zyn van maakzel als die van andere Duiven, met de Vingeren 
op de gewoone manier geplaatft, beiden rood of Roozekleur, de Klaauwen 
bruinagtig. 

De Vogel hoorde toe aan mynen goeden Vriend, den Koopman Jorn War- 
NER, te Rotherhith, by Londen, die my toeftond eene Aftekening daar van te 
maaken, en, fchoon hy door mynen waarden Patroon, Sir HANs SLOANE, Baro- 
net, in deszelfs Hiflorie van Jamaika, Vor. IL. p. 304 , reeds wel befchreeven 
was, heb ik nogthans, om dat hy nimmer vertoond was in zyne Natuurlyke Kleu- 
ren, my verftout hem alhier aan licht te geeven. Ik zal, om myne befchryving 
volkomener te maaken, het volgende Berigt, daar van, uit het Werk van gedagten 
Heer ontleenen. „ De Maag (zegt hy) was taamelyk groot en gevuld met een 
„ foort van Beflen, die men Zoete Bofch-Beflen noemt. - Hy was niet fterk ge. 
„ fpierd: ook vonden wy niets ongewoons in de Ingewanden. Men trefize aan, 

in de Bofchagtige Gebergten near the Angels, alwaar zy op Beflen aazen. Men 
„‚ houdtze voor een zeer goed Voedzel. Zy bouwen hunne Neften op laagftam- 
… mige Boomen, en maaken dezelven van Takjes dwars over elkander geplaat{t, 

waarop zy Haair en Boomwol leggen. Deeze Neften zyn zo klein, dat de 
» Jon- 

5 

23 

(14) Columba minor fulva Jamaicenfis. Epw. 4v. Perdir montana. Ray. Zo. 183. Columba montana, 
T. 119, SLoan. Jam. IL T. 304. p. 261. f. 1. Columba Lann. Syft. Nat, XII. Gen. 104. Sp. 13. Syf?. Nat. 
rufa Cayanenfis. Briss. dv. 1, p. 131. T. 12. f. 2. X. Gen. 92. Sp. 7. Nat. Hift. 1. D. V, Stuk. bl 445. 
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20 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

by een oppervlakkige befchouwing, gemakkelyk woor onze zwarte Gier «Zwaluw 
zou kunnen aanzien. Ik vind, niettemin, een weezentlyk onderfcheid in de Bek 
en Pooten. Miffchien zal het de Zupera van MARCGRAAF zyn: zie deszelfs His- 
torie van Brafil, p. 205. De Heer CaTrsBy heeft, in zyne Natuurlyke Hiftorie 
van Karolina, twee Amerikaanfche Zwaluwen befchreeven, die t°eenemaal van dee- 
ze verfchillende zyn, de eene afgebeeld in zyn 1. Deel, p. 51, en genaamd de Pur- 
perkleurige; de andere in zyn III. Deel, p. 8, de Amerikaanfche Zwaluw gety- 
teld (*). Sir HANS SLOANE heeft ook, in zyne Natuurlyke Hifforie van Jamaika, 
van eene Zwaluw gewag gemaakt, die hy zig verbeeldt een zelfde te zyn met onze 
zwarte Gier-Zwaluw , maar ik meen dat het aan de Natuurlief hebbers zeer duidelyk 
blykt, hoe de boven befchreevene van onze Gier -Zwaluw byzonder verfchillende 
zy. De naam, welke ’er de Noord-Amerikaanen aan geeven, is Sasbaun Pasbu. 

De Chineeföbe Lantaarndraager (}). 

Het bygevoegde Infekt behoort, zo ik oordeel, tot de Lantaarndragers. _Des- 
zelfs Wieken zyn altemaal plat, en de bovenften hard en effen, gelyk die van het 
Geflagt der Schalbyters, waar vandit eene Soort is. Het Lighaam en de onderfte Wic- 
ken zyn Oranjekleur, uitgenomen de Tippen der Wieken, die een breeden zware 
ten Rand hebben, De bovenfte Wieken zyn groen, met Geel gefprenkeld en 
gevlakt; terwyl de Geele Vlakken en Merken kleine Vlakjes binnen zig hebben, 
van eene Oranje-kleur. De onderzyde is als de bovenfte, doch niet zo helder, ge- 
kleurd en gevlakt. Kapitein IsaaK WorTu heeft dit Infekt uit China overgebragt. 

Afrikaanftb Mottenkruid met gefnipperde Bladen (9). 

[De vermaarde BOERHAAVE heeft deezen naam aan dit Gewas gegeven, en Zer 
bygevoegd , dat het geen Reuk heeft. Door den Hoogleeraar vaN ROYEN vindt men 
het genoemd Achillea met Tandswys’ gefnipperde, ongekartelde Bladen, aan de 
punt driefneedig. LiNNzus betrekt hetzelve ook tot het Geflagt van Achillea, en 
noemt het zonder reuk, om dat de meefte andere Soorten van dat Geflagt welrie 
kende zyn. Het behoort tot de Planten met Samengeftelde Bloemen , die uit een 
menigte Bloempjes, tot een Hoofdje verzameld, beftaan, gelyk de deelen van de 
Bloem- en Vrugtmaaking, daar nevens geplaatft, aantoonen. | 

En Met XVI. 

De Amerikaanfche Nagtegaal (16). 

De onderfte Afbeelding, op deeze Plaat, ftelt dezelve in haar Natuurlyke grootte 
voor. Dewylik in het tekenen van den Bek zeer naauwkeurig geweeft ben, be- 
hoef ik alleen te zeggen, dat de Bovenkaak van eene donkere of zwartagtige Kleur 
is, de Onderkaak Vleefchkleurig, zynde de Neusgaten digt aan de Vederen van ’ 
Voorhoofd geplaatft. De Kruin van den Kop, de Nek, Rug en bovenzyde van 
de Wieken en Staart, zyn donker groenagtig bruin; doch de Stuit en randen der 

| Wiek. 

(*) [Zie de eene in het III, Deel, Plaat’ II, de an- 
dere in het IV, Deel Plaat. CVIL, van dit ons Voge- 
len-Werk. ] 6 

(}) Fulgora Candelaria. Linn. Sy/7. Nat. XII. Gen. 
222. Sp. 3. Cicada Candelaria. Sy/t. Nat. X, Gen, 
195. Sp. 2. Chineefche Lantaarndraager. Nat. Hift. 
1 D. X. Stuk bladz. 249. ; 

($) Ageratum laciniatis foliis inodorum Africanum. 
BoerH. Jud, Lugd, Hort, Bat, P, L p. 125. Achillea 

foliíg dentato-laciniatis integerrimis, apice trifidis. 
Royen. Lugd. Bat. 176. Achillea inodora. Linn. Sp. 
Plant, Ed. IL. pag. 1265. 

(16) Lufcinia Americana Epw. dv. T. ror. Iéte. 
rus minor nidum fùfpendens. Sroan. Jam. IL. p, 299, 
Ray. 4v. 127. Motacilla Calidris. Linn. Syf#. Nas, 
XII. Gen. 114. Sp. 2. Syft. Nat. X. Gen, 99. Sp. 2. 
Nat. Hift. IL, D. V. Stuk, bladz. 567, 
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22 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
afzonderlyk vertoond, waar uit.men zier, dat zy geelagtig zyn, met blaauwe Meel- 
knopjes. De Vrugt is Blaasagtig, gelyk die der gewoone Krieken van over Zee, 
doch niet zo rood; hebbende van binnen geen geele maar een groene Befie, die ver- 
fcheide kleine Zaadjes, gelyk hier in Doorfnyding vertoond is, inhoudt. Het Ge- 
was valt zo wel in Ooft- als in Weltindie, en wordt door Zaad in de Tuinen van 
Europa voortgeteeld. | 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSESSSESSSSSSSSSSSSSSE 

PE JT AVI 

Het zwart en geele Boomkruipertje (17). 

De bovenfte Afbeelding, op de Plaat, vertoont dit Vogeltje in zyne Natuurlyke 
grootte, Dewyl het in geftalte van den Bek, de Lighaams grootte en de algemeene 
gedaante overeenkomt met onze Boomkruipertjes, dagt ik het gevoeglyk ’er dien 
naam aan te geeven. De Bek is dun en fcherp gepunt, een weinig nederwaards ge- 
kromd als een Zeiflen, zwart van Kleur, met kleine Neusgaten. De Kop, Nek, 
Keel, Rug, Wieken en Staart, zyn volkomen zwart van Kleur. Over ieder Oog 
pafleert een witte Streep. De Grondftukken van de groote Slagpennen naaft aan het 
Lighaam, en de binnenfte Dekveders der Wieken, zyn wit : valle de Staartveders; 
uitgenomen de twee middelften, wit getipt, de onderfte zyden van de groote Veders 
der Wieken en Staart donker. De Borft, Stuit en de Rand der Wiek, daar dezelve 
op de Borft valt, is fchoon helder geel, een weinig trekkende naar Goudkleur De 
Dyen, Onderbuik en Dekveders onder de Staart, zyn bleek geel of witagtig : de 
Pooten en Voeten donker of zwart : de Vingers, vier in getal, op de gewoone ma- 
nier geplaatft. | 

Dit Vogeltje was, in Spiritus, met anderen van Jamaika gebragt door Mr. Har- 
PER. Ìk houd het voor een Mannetje en geloof dat het Wyfje door Sir Hans 
SLOANE befchreeven zy, onder den naam van Luscinia frve Philomela e fufco &? Iuteo 
varia. Zie zyne Natuurlyke Hiflorie van Jamaika. Vor. Il. p. 307. Tab. 259. 

De Amerikaanfche Grasmosch (5). 

Niet gereedelyk weetende, tot welk Geflagt deezen Vogel t'huis te brengen, gaf 
ik ?er dien naam aan , niettegenftaande zyn Bek dikker en fterker is dan in de ge- 
woone Grasmoflchen (Curruce). De Afbeelding, die de onderfte op de Plaat is, 
vertoont hem in de Natuurlyke grootte. Hier uit blykt, dat zyn Bek niet naar dien 
der Graan-eetende Vogeltjes gelykt, hoewel dik en fcherp aan de punt zynde, en 
een weinig nederwaards geboogen, zwart van Kleur. De Kop en Hals zyn Asch- 
kleurig, een weinig naar ‘t groene trekkende: de Rug, Wieken en Staart bruin: de 
binnenzyde der Slagpennen en onderzyde van de Staart meer Afchgraauw : de Borft, — 
Buik, Dyën, Dekveders binnen de Wieken en onder de Staart, wit, met een don- 
kere Kleur gewolkt: de Pooten, Voeten en Klaauwen, van de gewoone geftalte, 
bruin van Kleur. | 

Deeze Vogel was ook van Jamaika gebragt door Mr. Harper. Het is een der 
eenvoudigften, die ik immer heb gezien, hebbende naauwlyks eenig Merkteken, 
waar door men hem kan uitmonfteren. Ik kan niet vinden , dat hy ooit te voo- 
ren befchreeven zy. 

De 
(17) Lufcinia e fufco & luteo varia. Epw. Av. T, (*) Curruca Jamaicenfis. Epw. 4v. T. 122. Berss, 

122. SLOAN. Fan. II, p.307. T. 259. Certhia flaveola, App. roo. Motacilla Campeftris. Linn. Syf?. Nat. XII. 
Lann. Sy/?. Nat. XIL Gen. 65. Sp 18. Syft. Nat. X. Gen. ri4. Sp. 5. Sy/t. Nar. X. Gen. 99. Sp. 5. Ja- 
Gen. 59. Sp. 5. Suïkerwogeltje, Nat, Hift. ID. IV.Stuk, maikafche Kwikftaart, Nat, Zijt. LD. V. Stuk, bladz. 
bladz, 430. 569. 
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24 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
boom gelykt. De Takjes of Looten zyn roodagtig bruin, de Blaadjes van boven 
groen , van onderen wit , de Vrugten taamelyk groot, en beftaan uit Schubben , die : 
digt op elkander aan een Rib geplaatft zyn, en de Zaaden influiten. Hier van zyú 
de Afbeeldingen, laager op de Plaat, in ’t byzonder voorgefteld.| 

SISSSSSSSISIS SSS SSSISISISISISISISISISISSISISISI SISSI SISSI SIS: 

AE Bte a 

De Kanadafche VP yfjes- Goudvink (19). 

Deeze Vogel, wederom in de Natuurlyke grootte voorgefteld, heeft den Bek dike 
en haakig gelyk de Pappegaaijen, doch niet zo kort omgekromd. De Bovenkaak is 
donker , de Onderkaak Vleefchkleurig, doch aan de Punt zwart. De Neusgaten zyn 
gedekt met witagtige Vederen, gelyk ’er ook aan den Wortel van de Onderkaak 
en onder het Oog, eenigen zyn. De Kruin van den Kop, de Stuit en Dekveders 
van de Staart, zyn van eene roodagtige Oranjekleur ; de zyden en het onderfte van 
den Kop licht bruinagtig geel. Het agterfte van den Hals, de Rug, Wieken en 
Staart, zyn donker bruin, naar *t zwarte trekkende. Eenigen der grootfte Slagpen- 
nen, naaft aan de Rug, zyn wit gerand: de eerfte en tweede ry der Dekvederen 
aan de bovenzyde der Wieken wit getipt, en deeze maaken twee witte baaren fchuins 
over de Wieken. Ook is ’er een weinig Wits aan den rand van de Wiek , daar de« 
zelve op de Borft valt. De binnenzyden der Wieken en de Zyden onder de Wies 
ken, zyn van eene lichte Afchkleur. Het voorfte deel van den Hals, de Borft, Buik; 
Dyën en Dekveders onder de Staart, zyn Afchgraauw , trekkende een weinig naar 
licht Rooze of Appelbloefem-kleur. De Pooten , Voeten en Klaauwen, van geftalte 
als in anderen van dit flag, zyn allen vuil bruin. 

Deeze Vogel was, met en benevens den voorgaanden, van de Hudfons-Baa 
ebragt door Monfr. sram. Wegens zyne gelykheid met denzelven, oordeel ik ; 

dat hy er het Wyfje van zy; hoewel het mooglyk een jonger kan weezen, die 
nog zyne volkomenheid niet bereikt heeft. Na dat ik deeze beide Vogels getekend 
had, kwam ik, by geval, ten huize van Mr. CorrerT, Koopman in Well-Clofe. 
Square te Londen, twee van deeze Vogelen levendig in Kouwen te zien. Hy vers 
haalde my , hoe dezelven uit Noorwegen aan hem gezonden waren: zy hadden by hem 
geruid, en waren naderhand zo fchoon niet als toen hy ze kreeg. Een derzelven was 
nagenoeg van Kleur als onze Groenlingen. Een Sweedích Heer, die onlangs te 
Londen was, deeze myne Aftekeningen ziende, zeide my , dat het Vogels van zyri 
Land waren , en gaf my derzelver naamen op, doch ik ben ze kwyt geraakt. Hier 
uit blykt, dat deeze Vogels aan de Noordelyke deelen , zo wel van Amerika als van 
Europa, gemeen zyn. Ik geloof, dat men ze nooit befchreeven heeft. 

Heefteragrig St. Jans Kruid, met Wrattige Takken en Bladen (* 

[Een fraay en zonderling Plantgewas wordt hier nevens den Vogel vertoond. De 
uitwendige geftalte doet het reeds tot de Soorten van St. Jans Kruid betrekken , riiet- 
tegenftaande het van de gemeene in veele opzigten verfchilt. Het is geen Kruid, 
maar een Heefter ,; de Bloem is ongemeen groot, en ten dien opzigte gelykt het 

Gewas veel naar dat van % Zogenaamde Afcyron, in ons Land in ’ wilde groeijen- 
de, waar toe de vermaarde BorrHaave deeze Soort , in naam , heeft thuis ge- 

bragt. 

(19) Rubicilla maxima Canadenfis , foemina. Epw. Bát.I p. 242; Hypericum Floribus pentagynis, Foliis 
Av. T. 124. Loxia enacleator, Linnzo ut fupra. & Ramis Verrucofis. Royen Lugd, Bat, p. 473. Hype- 

(*) Afcyron Balearicum frutefcens, maximo flore ricum Balearicum. Linn. Sp. Plant, Ed, II, P. IOT, 
lateo, Foliis minoribus fubtus Verrucofis. Born. Lugd. 
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voegd. Dit heeft zyn Lighaam bruin; de onderfte Wieken geelagtig wit , met 
zwarte ronde {tippen aan de randen: de bovenfte Wieken zyn ten halve wit, naaft 
aan het Lighaam, en verder Oranje-kleur, met zwart aan °t Énd gezoomd, Daar 
is ook een klein zwart Vlakje in het Oranje- kleurig gedeelte van ieder Wiek, 

Pli As Akin kx 
De Sneeuw-Wogel van de Hudfons- Baay (21). 

Deeze Vogel, hier wederom Natuurlyk afgebeeld, komt ín grootte en geftalte 
naauwkeurig overeen met onze groote Bergvink (Mfontifringilla major) of Bram- 
bling, van welk Geflagt het zekerlyk een andere Soort, zo niet die eigenfte zelf is, 
tot deeze witte Kleur veranderd door de Koude van * Klimaat in * Noorden. De 
Bek is, digt aan den Kop, bruin van Kieur, en zwartagtig aan de Punt. De Onder- 
kaak heeft wederzyds een hoek, welke van de holligheden of Tanden, aan de zy- 
den van de Bovenkaak, ingenomen wordt. In’ Gehemelte des Beks is een Knob- 
bel of Verhevenheid / gelyk in de Gerftvogel en Geelvink. (Even °% zelfde heb 
ik ook in onze groote Bergvink waargenomen, fchoon ‘er door de Autheuren geen 
gewag van gemaakt wordt.) Dit onderftel ik hem te helpen in het breeken en ver- 
gruizen van harde Graankorrels. De Kop, Hals en de geheele onderzyde van den 
Vogel is wit, uitgenomen een kleine zwarte Vlak aan de agterzyde van den Kop. 
De Rug, en de Veders die onmiddelyk den Staart bedekken, zyn zwart, doch de 
Stuit, tuflchen dezelven, is wit. De Slagpennen , wat aangaat de eerfte drie of 
vier, naaft aan de Rug, zyn zwart; die naaft aan dezelven volgen, of de middel- 
ften, zyn wit, de langfte of buitenfte zyn aan de tippen zwart en voor * overige 
wit, gelyk ook alle de Dekveders der Wieken, uitgenomen eenige weinigen, die 
op de zwarte Pennen, naaft aan de Rug, leggen. De Dekveders aan de binnen- 
zyde der Wieken zyn ook wit. De Staart is famengefteld uit twaalf Vederen, waar 
van de zes middelften zwart, en drie aan ieder zyde wit zyn, met een kleine zwar- 
te Streek langs derzelver Schaften aan de Tippen. De Pooten, Voeten en Klaaus 
wen, zyn van ’t zelfde maakzel als in klein Gevogelte , en altemaal zwart. 

Deeze Vogel was uit de Hudfons- Baay hier gebragt door Monft. sram, die my 
verhaalt, dat het een der eerfte kleine Vogeltjes is, welke zig vertoonen in het Voor- 
jaar, terwyl de Aarde nog met Sneeuw bedekt is, % welk ‘er den naam van Sneeuwe 
vogel aan heeft doen geeven. In Linneus Hiftorie der Sweedíche Dieren (Fauna 
Suecica, p. 73») is deeze eigenfte Vogel by den naam van Paffer nivalis voorgefteld 
en op Tab. L. fig. 194, afgebeeld. Dus blykt het, dat deeze Sneeuw -Mofch zo 
wel een Inwooner is van Europa als van Amerika. Eenigen tyd daarna, verftaan 
hebbende dat ’er eenige Sneeuwvogels leevende van de Hudfons-Baay gebragt waren, 
ging ik aan boord van het Schip om dezelven te zien, en bevondt die geen ande- 
ren te zyn, dan onze groote Aakfteragtige Bergvink. Dit gebeurde in ’ laatfte van 
de Maand September , wanneer de volmaakte wit en zwartheid veranderd was in een 

bruine en geelagtige Kleur met eenig Wit: des ik geloof, dat deeze en de onze niet 
Soortelyk verfchillen , maar dat zy de witte Kleur aanneemen in de overmaatig 

kou- 

derfte Wieken, daar het zyn naam van heeft, geen ‘TT. 126. Avis Nivis, Marr. Spitsb. 53. T. K. F. B, 
de minfte melding gemaakt wordt; noch ook van het Hortulanus Nivalis, Burss, dv. lll, p. 285. Milliaria 
ontbreeken der Oranje-Kleur in het Wyfje: zo dat Nivis. Friscm. Av. IL, T, 6. f. 1, 2. Emberiza Nie 
Epwarps het dan flegts van boven zou moeten gezien valis. Linn. Sy/?. Nat. XII, Gen. rro. Sp. 1. Sy/t. Nat, 

hebben. Ook zyn de onderfte Wieken zodanig niet X. Gen. 97. Sp. 1. Sneeuwvogel. Nat. Hift. IL. D. 
geribd in myne Pieterfelie- Beestjes. ] _ V. Stuk, bladz. 518. 

(21) Montifringilla major Canadenûs, Epw, Áo. 
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deszelfs befchryving in zyne Vogelkunde, p. 147. G. 11. Alzo ik gelegenheid had 
om deeze Afbeelding te maaken naar een leevende Vogel, en de voorgemelde Au- 
theuren ‘er ons geen Aftekening van gegeven hadden , zo oordeelde ik dezelve det 
uitgeeving waardig, en vertrouw, dat de Liefhebbers van myn gevoelen zullen zyn. 
Na dat myne Aftekening gemaakt was, heb ik gehoord, dat ‘er verfcheidene van 
te Londen zyn gebragt. 

„Amerikaanfcb Paapenmutzen- Hont (3). 

[Dat de Bloemen van dit Gewas allen in vyven gefneeden zyn, is het eenigfte 
Kenmerk , waar door LanNaus hetzelve onderfcheidt van het Europifche Paapen 
Mutfen of Paapenhout, in * Hoogduitfch Spindelbaum, dat is Spillenboom, in % 
Franích Pufain genaamd, om dat men ’er Kloflen voor ’t Speldewerk en Weevers 
Spoelen van maakt, Deeze Amerikaanfche Plant, in Virginie gevonden , heeft de Bla- 
den breed Lancetswyze op de kanten gekarteld, en verfchilt bovendien daar in vart 
de Europifche, dat de Zaadhuisjes roodagtig en ruuw zyn, als of zy met Wratten 
bezet waren. Het Gewas is Heefter- of Boomagtig.] - 

BEE HOE ADDER EE BEDE EE ADEREN BEDE HIER HEEE 

FEB AA AT 2 AAE 

De Groene Diftelvink (23). 

Deeze Vogel is zo naby in de Natuurlyke grootte afgebeeld, als ik die kon te- 
kenen, en ik geloove, dat men hem, by vergelyking, ongevaar de grootte zal be- 
vinden te hebben van een gewoone Diftelvink of Putter. Hy heeft den Bek aan 

% Grondftuk taamelyk dik en in een fcherpe Punt uitloopende, zynde een weinigje 
nederwaards omgeboogen , van eene witte of lichtgeele Kleur. Het voorfte deel 

van den Kop, rondom den Bek, zo ver als de Oogen, en een weinig laager aan 
de Keel, is van een fchoone Scharlakenkleur. De Kruin en het agterfte van den 
Kop, in de Nek, is Afchkleurig. De Rug, Stuit, en de Wieken aan de boven- 
zyde, zyn geelagtig groen: de groote Slagpennen wat donkerer dan de andere Ve- 
deren, gelyk gemeen is in de meefte Vogeten. De Staart heeft, uitgefpreid zynde;, 
ten deele een donkere Kleur, met de randen der Vederen Roode Wyn-agtig; zo dat 

dezelve, famengetrokken zynde, zig rood vertoont. Onder en bezyden het rood 
aan de Keel, is de Pluimagie licht geel groen, ’ welk allengs wit wordt aan de Borft 
en Buik. Het Groen, aan de voorzyde van den Hals, als ook het Witte van het 
Lyf, is met dwarfé ftreepen van eene donkere Kleur doortoogen, maar de Dekve- 

ders onder aan de Staart zyn geheel wit. De Pooten en Voeten zyn van geftalte als 

in ander klein Gevogelte en Vleefchkleurig. 
Ik houd , buiten twyfel, dit Vogeltje voor niet befchreeven, doch kan deszelfs 

Vaderland niet opgeeven. Leevende bevondt het zig in eigendom van haare Ko- 
ninglyke Hoogheid, de Princefle van Wales, en het was, zo ik verftaa, een Zing- 
vogel. Na zyn dood werdt het opgezet en op order van haare Koninglyke Hoog- 
heid gezonden aan de keurige en verpligtende Mevr. CANNON, Vroedvrouw van 
de Princefle, die de goedheid hadt, van het my te leenen, om het af te tekenen, en 

beloofde, van haar Koninglyke Hoogheid my een Berigt te bezorgen aangaande de 

plaats, daar het van daan was gekomen. 
Het 

(*) Euonymus foliis lato- lanceolatis ferratis. Hort, _duelis viridis. Briss. App. 70. Fringilla Melba. Linn. 
Ups. 30. Euonymus Virginianus Pyracanthe foliis. &c. _ Sy/Z. Nat. XII, Gen. r12. Sp. 8. Syt. Nat. X, Gen. 

Piuk. Alm. T. ris. f. 5. Euonymus Americanus. LiNN. 98. Sp. ro. Groene Putter, Nat, Mijf. LD. V. Stuk, 
Sp. Plant. Ed. IL p. 286. _ bladz. 54t. s5 

(23) Cardueli affinis viridis. Epw. 4v, T, 128. Car- 
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MARTYN, die onder de Aftekening van het onderfte fchreef. … Men noemt het 

… Benguelinba, en dit Vogeltje wordt veel geagt wegens zynen aangenaamen Toon. 

„ De Portugeezen houden het voor een der befte Zingvogeltjes, welke zy van 

„ hunne Handelplaatfen aan de Kuft van Angola bekomen”, Onder het bovenfte 

Vogeltje werdt van hem dit gefchreeven. Men noemt het Negral of Tobague: het 

… komt insgelyks van die Kuft, en is ook veel geagt wegens zyn Gezang , welk dat 
> van de Benguelinba grootelyks nabootft”. Wegens de groote gelykheid van dee- 

ze twee Vogeltjes, zou ik dezelven voor Mannetje en Wyfje gehouden hebben, _ 
maar de boven genoemde Heer was van dit gevoelen niet, om dat zy beiden in 
hunne Kouwtjes te Londen zongen. Ik geloof , dat ikze voor niet befchreevenen 
mag uitgeeven, 

SSS SSSS SSS SSS SSS SISSI SSS ES SISSI ESES EE SSE 

Bl Aten 

_ De driekleurige Mexikaanfchbe Vink (25). 

Deeze twee Afbeeldingen ftellen den zelfden Vogel voor , doch de eene nog 
niet tot zyn volmaakte Kleur gekomen zynde. In de jongheid is hunne Vertooning 
geer gemeen, van eene donker bruinagtige Kleur aan de bovenzyde en lichter aan 
de onderzyde, met eene mengeling van groenagtig Geel. 

De bovenfte Vogel, op de Plaat , heeft zyne volkomenheid van Kleur. De 
Bek is zwart, uitgenomen een weinigje Vleeschkleur aan het Grondftuk van de On- 
derkaak. De Oogen zyn van eene donkere Hazelnootenkleur : de Oogleden in % 
ronde fchoon fcharlakenrood: de Kop en * bovenfte van den Hals zeer fraay hoog 
blaauw. De Rug is, naarden Halstoe, geelagtig groen ; naar de Staart toe, zo 
wel als de Stuit, rood. De Wieken hebben haare kleine Dekveders, in de bovenfte 

deelen, blaauw ; beneden welken eenige weinige Oranjekleurige zig bevinden. De 
Ry van Dekvederen , onmiddelyk boven de Slagpennen, en de meeften van deeze; 
digtft aan de Rug , zyn in de uitwendige vertooning groen ‚ maar het gedekte deel 

is donker, en fommigen van de langfte Slagpennen , naaft aan den Buik, zyn geheel 
bruinagtig. De Staartveders zyn insgelyks van eene donkere Kleur, en hebben groe- 

ne Randen. De geheele onderzyde van den Vogel is van een zeer fchoone roode 
Kleur. De Pooten , Voeten en Klaauwen (gelyk die van ander klein Gevogelte, ) 
zyn, in alle derzelver ftaaten en veranderingen, bruin van Kleur. 

De onderfte op de Plaat is van de zelfde Soort als de bovenfte, maar tot volmaakt- 

heid in zyne Kleuren nog niet gekomen. De Bek en Oogen zyn als gemeld is, doch 
zonder roode Oogleden. De Vogel vertoont zig als geheel blaauw zynde ‚ maar, 
van naby bezien, heeft hy den Kop fchooner blaauw dan het Lighaam en de Dek- 
veders der Wieken , die lichter blaauw zyn en een weinig naar ’t Groene trekken. 
De grootfte Veders der Wieken en de Staartveders zyn donker met Blaauw gerand 

aan de buitenzyde , en aan de binnenzyde Aschkleurig : zo dat deeze Vogel in zyn 
eerften ftaat naar een W'yfjes Mosch gelykt , in zyn tweeden ftaat blaauw is ‚ en in 
zyn laatften ftaat als boven befchreeven, met veele veranderingen tuflchen dezelven. 

De Hoog Edele Lady ANsoN verplichtte my met het gezigt van een Kouw met 
zodanige Vogelen , hebbende een groote verfcheidenheid van Kleur-veranderingen, 

doch fchynende in geftalte, poftuur en zang , altemaal de zelfden te zyn. Zy waren 
van Vera-Cruz, in Nieuw Spanje, door den Wel Edelen Admiraal KNOWLES over- 

A . ge- 

(25) Fringilla tricolor Mexicenfis. Enw. 4v. T.13o. T.8.f. 3. & App. 74. Emberiza Ciris. Linn. Sy/2. 
Fringilla tricolor. Caresn. Car. I. T. 44. Chloris Lu- Nat. XIL. Gen. rro. Sp. 24. Syft. Nat. X, Gen. 97. 
doviciana , vulgo Papa dicta. Biss. 4v. IL, p. 200. Sp. 13. De Paus, Nat. Hift. LD. V. Stuk, bladz. 529 
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32 VERZAMELING van UITHBEEMSCHE 

ben , zo wel aan de binnen- als aan de buitenzyde, altemaal eene allerfchoonfte don= 

ker roode of Bloedkleur. De grondftukken der Blaadjes zyn groen , allengs in % 

Rood verfmeltende. Uit den bodem van de Bloem ont{pringt een Styl, wiens Top 

een Hoofdje maakt, dat in drieën verdeeld is. Rondom deezen Styl zyn zes Veze= 

len, met kleine , langwerpige, geele deeltjes, aan derzelver punten; doch de Ve- 

zelen zelf zyn rood. Voor dat de Bloem open gaat, is hy beflooten in een vuilroo- 

de Scheede, welke daar onder hangt en wit wordt onder % bloeijen. Het groene 

Loof van de Plant groeit nagenoeg op zulk een wyze , als hier is afgebeeld. Ik te- 

kende de Bloem naar de Natuur, inden Tuin van mynen Vriend, den Heer Jorn 

WARNER , Koopman te Rotherhith. Deeze Bloem is in Afbeelding vertoond 

door wylen mynen goeden Vriend, Dr. DiLLeNrus Hoogleeraar der Kruidkunde 

op de Univerfiteit van Oxfort : zie zynen Hortus Elthamenfis, p. 196. 

BEE BE de JE DE A Hd 

PA XXVII. 

De witte Kraanvogel van de Hudfons- Baay (27). 

De Afbeelding van deezen is aanmerkelyk verkleind , gelyk men zien kan uit de 

volgende Afmeetingen. De langte , van het end der Snebbe, tot aan de enden det 

Klaauwen, is vyf Voeten en zeven Duimen. De Wiek, geflooten zynde, was vyf- 

entwintig Duimen lang : het laagte Been van de Poot , beneden de Knie tot aan 

den Voer , elf Duimen. De Poot is, meer dan vyf Duimen boven de Knie, Ve- 

derloos : de middelfte Vinger, zonder de Klaauw, vier Duimen lang. Zie de Na- 

tuurlyke grootte van den Kop op den grond der Afbeelding. De Sneb is, naby de 

Punt, getand, hebbende van daar, tot aan de hoeken des Beks, zes Duimen langte. 

De Neusgaten zyn in groeven, wederzyds, geplaat{t. De geheele Sneb is aan de 

enden geelagtig bruin, in °t midden wat donkerer. De Kruin van den Kop, en-een 

ftreep van de hoeken des Beks wederzyds onder de Oogen loopende , zyn bekleed 

met eene roodagtige Huid , welke in ’% agterfte gedeelte dik bezet is met zwarte 

Haairtjes , doch voorwaards naby den Bek , als ook tuflchen den Bek en het Oog, 

dikker bedekt met zulke Haairtjes, zo dat zy zig geheel zwart vertoont. Onmidde- 

lyk agter de fterk roode Huid op de Kruin, is een driehoekige zwarte Vlak op 

het agterfte van den Kop, wiens zyden , zo wel als de Keel, Hals, het geheele 

Lighaam en de Staart, wit zyn. De Wieken hebben haare negen buitenfte Slagpen- 

nen zwart; de tiende heeft de eene Baard zwart, de andere wit; terwyl de overigen, 

omtrent zesentwintig in getal , teenemaal wit zyn „ en tevens van een zeer luchtig: 

Plaimagie , ’t welk in de Afbeelding taamelyk is uitgedrukt. Zy bedekken, alsde 

Wieken geflooten zyn ; byna de zwarte Slagpennen. De Dekveders van de eerfte 

ry ‚ zo ver zy de zwarte Slagpennen bedekken, zyn zwart: alle de overige Dekve- 

ders , zo wel aan de boven- als aan de onderzyde der Wieken, zyn wit: maar men 

vindt in de Bafterd- Wiek ook eenige zwarte Vederen. De kleine Vedertjes, op het 

Vlies dat de Gewrichten van de Wiek famenvoegt , zyn van een zeer flaauwe roode 

of Appelbloefemkleur - de Pooten met Schubben gedekt en geheel zwart, tot zo ver 

zy boven de Kniejen Vederloos zyn. De buitenfte en middelfte Vingers zyn, tot 

aan het eerfte Gewricht toe, door een Web of Vlies verbonden : maar de middelfte 

Klaauw is niet gekamd als in de Reigers. 

Deeze Vogel was, zeer wel droog bewaard zynde, van de Hudfons-Baay gebragt 
door 

(27) Grus Americana alba major. Epw. 4v. T. Nat. XII. Gen. 84. Sp. 5. Syft. Nat, X. Gen. 76, Sp. 

132. Gras Aimericana alba. Caress. Car. L T. 75. 5- Amerikaanfche Kraan, Nat. Hijt. L D, V. Srux, 

Buiss. 4v. V. p. 382. Ardea Americana. LINN, Syft. _bladz. 190. 
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34 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

de Kniejen van Vederen ontbloot, zynde de buitenfte Vinger een klein end wegs aan 

den middelften gewebd. De Pooten, Voeten, en Nagels of Klaauwen, zyn altemaal 

zwart. 
Deeze Vogel was uit de Hudföns-Baay gebragt door den Heer Isram, die zegt, 

dat men ze daar alleenlyk vindt in het Zomer-faizoen. De Kraanen verfchillen van 

de Reigers in de volgende byzonderheden. Haar Bek is korter naar het Lyf te reke- 

nen, en niet zo fpits gepunt; zy hebben eenige kaalheid op den Kop; korter en ftyver 

Vederen op de Nek en Rug : de Pooten langer, de Vingers korter, en de middelfte 

Klaauw niet Zaagswyze getand. Dit moet men van het Geflagt der Kraanvogelen, 

cigentlyk dus genaamd, verftaan : want eenige andere Vogelen heeft men ook Kraa- 

nen genoemd gehad , daar ik een byzonder Geflagt van verkies te maaken. Hier 

toe behooren twee Soorten van Gekuifde Kraanvogelen, deeen de Bakarifche , de 

ander de Numidifche Kraan genaamd, of bet Juffertje van Numidie. Deezelaatfte _ 

volgt nu, de ander zal men in %t vervolg aantreffen. Ik kan niet ontdekken, dat ’er 

tot nog toe eenige befchryving of Afbeelding van deezen Vogel publiek gemaakt zy ; 

weshalve ik geloof ‚ dat ik hem voor eenen niet befchreevenen mag uitgeeven, De 

groote Indiaanfche Kraanvogel, lop Plaat LXXXIX. in den Eerften Band van dit Werk 

afgebeeld, | behoort naauwkeuriglyk tot het Geflagt der Kraanvogelen , zo wel als 

de voorgaande, 

BEE EED EEDE EO aha 

Kek Ak XXIX, 

Het Juffertje van Numidie (29). 

De Tekening van deezen Vogel naar °t Leven gemaakt zynde , zo als hy in een 

Tuin liep , kon ik ’er de Afmeetingen niet van neemen , en derhalve zal ik die op- 

geeven uit de Memoriën der Koninglyke Akademie van Parys , in welk Werk men 

der eene Ontleding van kan vinden. Van de punt der Snebbe tot de enden der uit- 

geftrekte Voeten toe , was de langte vierdhalf Voet , en die der Snebbe twee Dui- 

men : (ik onderftel niet tot aan de hoeken van den Bek: want dus zou de langte, 

naar ik geloof , meer bedraagen.) Van het Dyebeen tot aan het end des grootften 

Vingers tien Duimen. (lk denk, dat men hier mede van de Knie af meent.) De 

gedagte Afmeetingen zyn volgens den Parysfchen Voet genomen. De Vogel kwam 

my wat kleiner voor dan een Reiger. Hy heeft zyn naam van Zyne byzondere hou- 

ding in * loopen ; welke naar danfen gelykt, door zyn menigvuldig fpringen en 

rond draaïjen, terwyl de beweeging van zyn Kop te gelyk geduurig verandert. 
De Bek, hoewel korter dan in de eigentlyke Kraanvogelen, fcheen my langer te 

zyn, dan de gedagte Maat. Dezelve is regt en loopt in een Punt uit ; zynde het 

dikfte deel, naby den Kop, groenagtig. Hy wordt in ‘t midden allengs geel, en 

de Punt is rood ; maar de Oogkringen zyn van eene glanzig roode Kleur; de Kop en 

het bovenfte van den Hals zwart, uitgenomen de Kruin, welke graauw is. Onmid- 

delyk agter ieder Oog ontfpringt een Kuif van lange, zagte, witte Vederen, welke 
agterwaards ftrekken, en op een zeer bevallige wyze agter aan den Kop nederhan- 
gen, zweevende door den minften Wind, wanneer de Vogel in beweeging is. Het 

voorfte van den Hals is gedekt met lange , dunne, zagte, zwarte Vederen, welke 

zeer aardig op de Borft vallen , zynde fomtyds geflooten , fomtyds uitgefpreid als de 

tippen van een Vrouwen Halsdoek. Het agterfte van den Hals, het En Lig- 
aam, 

(29) Grus Numidica. Epw. Av. T. 134. Ars. 4o.Ill, Nat, XII Gen. 84. Sp. 2. Syf?. Nat. X. Gen. 76. Sp. 2. 

p. 78. T. 83. Brass. 4v. V. p. 388. Virgo Numidica. *% Juffertje. Nat. Hit, 1. D. V. Stuk, bladz, 182, 

Dopart Mem. IL. p. 3. 'T, 35, Ardea Virgo. Linn. Sy/?. 
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36 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

fpichtige Vederen, van eene bruinagtige Kleur, met donkere Streepen overdwars in 

het agterfte gedeelte. De Veders voor aan den Hals hebben breede witte Streepen, 

langs het midden ; zynde wederzyds zwart , met roodagtig bruine randen , % welk 

een bevallige verandering van Kleuren maakt. De Rug, de bovenzyde der Wieken 

en de Staart, zyn van eene bruinagtige Aschkleur ; de Dekveders der Wieken lig- 

ter, de Slag- en Staartpennen donkerer. Op den Schouder is de Wiek, aan de bin- 

nen- en buitenzyde, gedekt met kleine donkere Veêrtjes, die roodagtige tippen heb- 

ben. De zyden onder de Wieken, als ook de binnenfte Dekveders der Wieken, 

zyn van eene blaauwagtige Aschkleur. De Borft is wit, hebbende langwerpige 

zwarte Vlakken , waar onder een weinigje roodagtigs gemengd is. De Dyën zyn 
roodagtig bruin; de Onderbuik en Dekveders onder de Staart wit. De Rug is gedekt 
met Aschkleurig Dons, dat zig verfchuilt onder de lange Vederen, die van de 

Schouders ontfpringen. De Kniejen, en de kaale ruimten boven dezelven, zyn met 

geele Schubben gedekt; de Pooten beneden de Kniejen, en de Voeten , met zwarte 
of donkere Schubben. De Klaauwen zyn zwart; de middelften gekamd. De bui- 

tenfte Vinger is aan den middelften, een klein end wegs , met een Vlies verbonden. 
De Vingers , inzonderheid de agterften , zyn, naar de Pooten gerekend, veel lan- 

ger dan in de Kraanvogelen. j 

Deeze Vogel was, wel geconferveerd, uit de Hudfons-Baay gebragt door Monfr. 

Iszam. Ik kan geene befchryving vaneen Vogel , met de onze overeenkomftig, 

ontdekken „ en daarom zal ik hem voor een niet befchreevenen verklaaren. Het is 

een van de grootften in het Geflagt der Reigeren ; hoewel de Heer CaTersBy ‘er 

een befchreeven heeft van Noord-Amerika , welke , naar het my toefchynt , nog 

grooter was. Hy heeft de Afbeelding van den Kop alleen Levensgrootte gegeven, 

dien hy , van de Punt tot aan den hoek des Beks, zeven Duim en drie Kwartier 

lang maakt; weshalve , zo de andere Lighaamsdeelen evenredig zyn met de boven 

gemelde Afmeetingen , dan moet die Reiger veel grooter dan de myne zyn. Zie 

zynen grootflen Gekuifden Reiger , pag. 10. van het Aanhangzel of III Deel zyner 
Natuurlyke Hiftorie van Karolina. [Hy is in * IV. Deel van dit Vogelen-Werk op 
Pl, 108, afgebeeld. | | 

| PER AAST ANAAL 

De Kanadafche Butoor of Roerdomp (31). 

Deezen Vogel vergelykende met een Butoor, die by Londen gevangen was, bes 
vond ik hem wat kleiner. De Wiek, geflooten zynde , was in deeze minder dan 

twaalf Duimen, in de Engelfche ten vollen veertien Duimen lang. In de Ameri- 

kaanfche Vogel was de Sneb, van haare Punt tot aan de hoeken des Beks, een weinig 
minder dan vier Duimen; de Poot van de Knie tot aan den Voet drie en een half 

Duim ; en de middelfte Vinger, tot aan het end der Klaauw, van die zelfde langte. 
In de Europifche Vogel bedroegen alle die Afmeetingen iets meer. Hy gelykt naar 

onzen Butoor grootelyks in Geftalte en Kleur; ja, hy iser naauwlyks , dan door 

vergelyking , van te onderfcheiden. 
De Sneb is regt „ naar den Kop toe taamelyk dik, allengs tot een {pitfe punt ver- 

dunnende , die zwart is, zo wel als de Sneb van boven , doch de kanten van de 

Bovenkaak , als ook twee derdedeelen van de Onderkaak , naaft aan den Kop, zyn 

geel. De Neusgaten vindt men in groeven op de zyden van de Bovenkaak , welke 

j | aan 

(31) Ardea Stellaris Canadenfis. Epw. Av. T. 136. [Men heeft deezen , by SELIGMANN; de Reiger uit de 

Vergelyk de Nat, Hit, I, D. V. Stuk, blade, err. Hudfons-Baay geryteld.] 
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38 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

zwarte Vlakjes: de overige Vederen , naaft aan de Stuit, bruin en zwart, gelyk de 

Rug van den Vogel. De Dekveders, op den Schouder van de Wiek, die over de 

groote Slagpennen vallen, zyn donker met witte Tippen: de binnenfte Dekveders 

der Wieken Oranjekleur. Het voorfte van den Hals is licht bruin, met kleine zwar 

te Vlakjes, die nederwaards ftrekken. De Borft is ook licht bruin, met fyne don- 

kere dwars- Streepjes. De Buik, Dyën en Dekveders onder de Staart, zyn bruin- 

agtig wit; de zyden onder de W ieken witagtig, met fyne donkere dwarsftreepjes, 

hoedanigen ook de Dekveders onder aan de Staart hebben. De Pooten zyn, een 

groot end boven de Kniejen, Vederloos: zynde de buitenfte Vinger aan den middel- 

{ten door een Vlies gehecht, en de Pooten en Voeten altemaal gedekt met Schubben 

van eene donkere of zwarte Kleur. 
Deeze Vogel was van de Hudfons- Baay gebragt door den Heer Iszam. Hy is 

rooter dan eenige Vogel van deezen naam by den Heer WrrLOuGHBY, en ver- 

fchilt in befthryving daarvan veel; zo dat men hem mag agten niet befchreeven te 

zyn. Vande Engelfchen, aan de Hudfons- Baay , wordt hy een Pulp geheten. 

Zie WiLvoveuBY’s befchryving van dit Geflagt van Vogelen, in zyne Ornitho- 

logie pag. 292, 293. 

Erde ernld. XXXIIL. 

De roodborflige Poelfnep (33). 

Deeze Vogel is wat kleiner dan de voorgaande (*). Zyne Sneb heeft een weinig 

over de drie Duimen langte; de Wiek, geflooten zynde, zeven en een half Duim; 

de Poot, van de Knie tot aan den Voet, twee en een vierde Duims; de middelfte 

Vinger anderhalf Duim. Hy fchynt wel zo groot of grooter te zyn dan een Houtfnep. 

De Sneb is lang en regt, met de Neusgaten taamelyk digt aan den Kop geplaatít, 

en de Sneb heeft een zwarte Punt, zynde voorts donker, maar de grootfte helft, 

naaft aan den Kop, isgeel. Van den Bek gaat wederzyds een gemengelde donkere 

Streep, waar in de Oogen ftaan: daar boven iseen witte Streep, en de zyden van 

den Kop, zo wel als de Keel, zyn wit, met eenige flaauwe donkere Vlakken. De 

Kruin van den Kop; de Hals daar onder geheel rondom (maar laager alleen van ag- 

teren) en de Rug zyn gedekt met donker bruine Veders, welke met donker zwarte « 

Streepjes gefprenkeld zyn. De Stuit is wit; de Staart zwartagtig bruin; de Veders 

met eene witagtige Afchkleur getipt. De langfte Slagpennen zyn zwartagtig bruin 

met witte Schaften, hebbende ook een weinig wits aan de randen van haare Baarden: 

de andere, die naar de Rug toe vallen, zyn roodagtig bruin en zwart, Kamswyze 

ondereen gemengeld op haare Baarden. De Dekveders, onmiddelyk boven de Slag- 

pennen, zyn bruin met witte Tippen. De kleine Dekveders, op de buitenzyde van 

de Wiek, zyn licht bruin; de binnenfte of onderfte Dekveders donker Afchkleur of 

zwartagtig ; de kleinfte, naby den Schouder, wit getipt. Het onderfte van den 

Hals, de Borft en Buik, zyn roodagtig Oranje- kleur, met kleine zwarte dwarsftreep- 

jes. Aan de Zyden, Dyën en Dekveders onder de Staart, is eenige lichte Afchkleur 

met het Oranje en Zwart gemengeld. De Pooten zyn boven de Kniejen Vederloos, 

hebbende den buitenften en middelften Vinger een klein end wegs famengewebd., 

Dit 

(33) Fedoa Americana Peétore rufo. Enw. dv. T. (*) [Dit komt vreemd woor, aangezien hy alhier 

138. ‘Limofa rufa. Briss, 4v. V. p. 281. T. 25. f. 1. _ zig grooter vertoont, doch men moet weeten , dat dee- 

Recurviroftra Peftore Croceo. Faur. Succ. 1, N. 138. ze Vogels niet in de Natuurlyke grootte, en deeze wat 

Scolopax Lapponica. Linn. Syf?. Nat. XI. Gen. 86. minder dan de voorgaande verkleind „zyn voorgefteld; 

Sp. 15. Syfl. Nat. X. Gen. 77. Sp. 12. Laplandfche _gelyk uit de Afmeetingen der Snebben blykt, } 

Snep. Nat. Hift. 1, D. V. Stuk, bl. 234. 



SI 
‘enge ouzoqky ozodwar * sijuspeueg snuwoy, (+) 

gr ede “og “Lr “dq '9g "UID TIK WN "IfÉS NNrT veqye xedojoos 
u) TTK VN yfkg ‘eptpues xedojoog "Los vd'A o6srd A rap vssrug ‘eprpuro BOUT 'Gör ry, “a 

“ay ‘ssiug 'snpipueo shueIo, 'oz°661 Lof MAJ ‘Mag voaandor wnjany onjor] SIJUAPEUE) Lopoy (HE) — 

LVV"Id 
"Keeg -suoypnjg op uee opnoyj -1o3UIA OSTEEUMDAO 

op Joop uopiomo8 MA yÁjuoorje opuz fawoyzooa puej suo Ur sjLajIp olp ou 

zpejq “HALS 'A ‘U 'T YH WN 912 :pweeuod Jonny Jo Joppryg st sep *42/709) 

yojuerg 3, ui “uoogpooy op vep uÁz uey oJopue uood aq zep “st Popzoo “UoWOUI 

uaa Áq sayje “uorjeLA omneery op uo vopoySiporuoa “onoory “orejaD oP UN 
zuÂy9j soy OZ ‘pgqomoS UaI 

-opuesjo vou 3YoMAE) opftoo zo UEE 203 Uopje S19BUIA 9JPitEAMOOA ALP op :SOO[IOP 

-2A uoferuyj op uoAoq uozoog ep :anopjolueig oSndepoor osopjotj US UBA uÁz uo1 

-904,u9 UAI0Od AC “IAA HY do voggey uoysyojd oaneepy oBruoo ‘opÁzuauuig op UBE 

€ sJopoAsod 1elA “UoYoL AA Jop uoropoA osopue op Uep parnpeygjod JoJojUop uouuod 

-Be[ 9330018 op opukz Saeeig ua voor AA “Sny op do “sram jrma jo uimiq Yoo)g UEA 

€ sreapzoao * SurjoSuow ouropy voo vowouoBin “sra jeewoudo 3 st olSEWINIJ AC “B 

-nojsofueig jeoyes oSroA0 3, JOOA UI “3IeAZ JUN Jop UBE SI JAUS ou "Suej VAUT 

-I{ UoA9Z op £q ‘opuÂz uozoopjas “sor AA op vo “oom uep Jou AQZAUS op HAA 

{pg ‘puropjioA Uosopue uop zow Sipomuoao “seerd op do jo3oA 9}Y100A op SI ICT 

() woogpoorf om CT 

SA rytopom mor] oumig ou 

-Áz 19w0'Z op Ur ua “aproa na opnoyzomur AA op 1oop oygjureHotUWY 9ZOSp JEP JOO[ 

„03 sy{ ‘Pinofge8 1yaIj vosopuo uea uo pjoBuowo® z1eAZ UO uiniq UoA0G UBA JÁ'] 10 

_opuÂz :yog UopworjoS spieemdo uoo zow (Suopyjaz Uop Jo yÁjBoow uo) “3Se[j5) 

zp ueA PSoA uoo puejoZug ur voggey £AA 'WVHS| 1o9jJ Uopjowoszoour Uop JOOP 

3öe1qoBroao Áreg -suoypngj op In ‘opuodjoA op S[E Jo4A OZ “s0O SEA [eSor ozooT 

| “anofsj UEA uInIq 

-ioyuop ‘uomneers op se JPA oz ‘u£z Áz :pqoaoS uoyjoppiw uop ute sl 103u1 A 

opjuounq op : uotopoA UIB oruyj op voaoq Uoqgey uoroog oJ um II UJ 

-or AA Jop opÁzuouurg op uee s1opoayogg op uo “uÁz mA Bnögjood Jo jma olp “PLM 

op UEA Jepnoyog uop do sofuooA outopy op ua vouuodserg oyppoors op “HEEG op 

uowouoBin “314 jooyoÎ st ,30A uozoop ueA oldewmjJ 9 'UIJsloZ, UoP S[E WOD 

spreeamdo Biz 18mq oajozop :uemz sung op ure see “Srmopgofueig st qous AT 

geerd op do voSuipjoog Jy 9oA op UEA 91018 op 

orz "(vorfoap”) nors op ueA op sAamoykjo3 “sworjwo spreeado dz zunq op UEB 

uo “sr zo3uef aem zoo qoug op zp ‘uowouoBin fuoaloa0 joa Á1a opowt JEEP Uoul 

-oy uoSunoowjy ouz uo ‘ouoaoontyojoqyjiee[ op sE 9HOOIS ueA sl JadoA 9200 

(PE) oppuoys uoa douffoof 2111 ie, 

AIKXK: ole Vo Velmed 
SSSSSSSSSSSSESSSESSSESSSCSSSSNSHSSSESS SES 

‘vopnoy Seu uoudAaoruyjog Jol Bou uouss J00A YÁrg wolf. 
uow zep Coaoojes yr sop :uÁz opÁziopuo op ure panopjoS oi Jo HA jerwore oIp 

‘uoaoauygjoq 903 Bou 103 “2Beijoc) zip ueA vojje vra syAjoroor8 amofy UI IFJH0A ÁH 

“WvHs[ uopy oop 18e1q98 Arrg-suoypnpj op 1m “syÁjedsur “sea JodoA 9209 

pIeAZ UÂZ Cuoaneeryj vo uoiooA ‘UoIOog MJ LOPEZ Ur “Up 

noyiuo jjoew Siz Az atep “uopuosc) oneu uo pueg zy ul UEA Uorojoq 93 UAY WO 

<zejd uosopuo uea uo podiq YÁjewees s1oBuij ouÁZ joo UojoBog UEA IPD 1 

65 NATIHOOA AWVVZAI4Z NI 



4o VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
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î P hrs Te NHL 
De gevlakte Goud- Plevier (35). 

Deeze Vogel komt, in grootte , maakzel en evenredigheid van Lighaamsdeelen, 
met onze Groene Hlevier overeen; hebbende, gelyk dezelve, niet meer dan drie 
Vingers aan ieder Voer, die allen voorwaards {taan. De Sneb is één Duim ‚ de 
Wiek, geflooten zynde, zeven en een half Duim; de Poot, van de Knie tot aan hét 
onderfte van den Hiel, by de twee Duimen; de middelfte Vinger en Klaauw onge 
vaar één Duim lang. | 

De Sneb of Bek is zwart, en bykans regt, aan de Punt een weinig nederwaards 
omgekromd. De Bovenkaak heeft op haar zyden Groeven, in welken de Neusga- 
ten flaan. Digt by het Grond{tuk van dezelve ontfpringt, aan ieder zyde, een bree 
de witte Streep, welke boven % Oog heen gaat, en, zig Sikkelswys omkrommen- 
de, nederwaards loopt langs den Hals, ontmoetende van vooren de andere, en maa- 
kende dus te famen een witte Kraag, aan het beginzel van de Borft. De ruimte 
welke deeze Streepen, van vooren aan den Hals en Keel, influiten, is zwart: het 
overige, daar buiten, te weeten de Kruin van den Kop, de agterzyde van den Hals, 
de Rug, Stuit en Dekveders der Wieken, zyn van eene donker bruine of zwartagtige 
Kleur, zeer fraay gefprerkeld met helder geel, dat naar Oranje trekt. Een enkelen 
Veder daar van waarneemende, bevond ik denzelven zwartagtig te zyn, met geele 
Vlakken Tandswyze langs den rand van zyne Baard. De groot{te‘Slagpennen der W ie- 
ken zyn dof zwart, met de kanten van hunne Baarden lichter: de Slagpennen naaft aar 
de Rug en de Staartveders, zyn zwart en bruin, Baarswyze, gekleurd: de Schouder 
van de Wiek heeft eenige witte Veders onder de donkeren gemengd: de binnenzyden 
der Wieken zyn licht Afchkleurig bruin. De geheele oniderzyde des Vogels, van de 
witte Halskraag tot aan de Dekveders onder aan de Staart , is donker zwart, uitgenomen 
eenige weinige witte Vlakken op de laatftgemelden. De Pooten zyn een weinig bo- 
ven de Kniejen Vederloos, en de buitenfte Vinger is met den middelften tot aan het 
eerfte Gewricht famengewebd. Alle Vingers hebben een foort van randen aan de zy- 
den, ’t welk dezelven breed van onderen maakt. De Pooten en Voeten zyn zwart. 

De Heer IsraMm heeft ook deezen Vogel uit de Hudfons-Baay medegebragt. Ik 
onderftel dat dezelve, leevende, heldere glinfterende Oogen heeft; alzo ik uit het 
berigt van gedagten Heer, mynen Vriend, bevind, dat de Engelfchen, die aan de 
Hudfons- Baay woonen, hem de Haviks- Oog noemen. Het is, ontwyfelbaar, een 
Soort van Plevier, geheel verfchillende en onderfcheiden van alle Vogelen, die tot 
nog toe voorgefteld zyn, weshalve ik geloof, dat men hem zonder chroom als een 
nog niet befchreevenen mag te boek ftellen. 

Ee 

Pk At NE 

De Mornel van Kanada, Tolk genaamd (36). 

Deeze Vogel is hier in zyne Natuurlyke grootte afgebeeld, Hy heeft den Bek, 
regt 

(35) Plavialis viridis maculatus Ventre nigro Cana- (36) Morinellus Canadenfis. Epw. 4v. T. 141. Mo- 
denfis. Epw. dv. T. 140. Pluvialis aurea Freti Hudfo- _ rinelias marinus. Warr. Ornitb. p. 231. T. 58. Ray. 
nis, Brriss, dv. V. p. 51. Charadrius apricarius. LinN. Av. 12. Arenaria, Briss. 4v. V. p. 132. Tringa in= 
Syt. Nat. Xil, Gen. 88. Sp. 6. Sy/t. Nat. X. Gen. 79. terpres. Linn. Sy/t. Nat. XIL Gen. 87. Sp. 4. Sy/Z. 
Sp. 7. Noordíche Goud- Plevier, Nat, Hijt.L. D. V. Nat. X, Gen. 78. Sp.}4. Tolk. Nat. Hij, IL. D. Va, 
Stuk , bladz. 258. STUK, bladz, 244. 
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42 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

beelding van den Strandlooper met Woeten als een Koet , pag. 46 van het Eerfte 
Deel deezes Werks. [Zie Plaat XCI in het II. Deel, hier voor.] 

Hy heeft een langagtigen , regten , dunnen Bek, van Oranjekleur , met een 
zwarte Punt, die breeder is dan hoog, op de wyze van eenen Eende-Bek;, wiens 

bovenfte helft gegroefd is, van de Neusgaten tot aan de Punt, Boven ieder Oog is 
eene lichte Streep. De Kop, het agterfte van den Hals en de Rug, zyn roodagtig 
bruin of Oranjekleur, met de middelfte deelen der Vederen donker , waar door de 
geheele bovenzyde zwartagtige Vlakken heeft. De grootfte Slagpennen der Wie- 
ken zyn zwart, de naaftvolgende zwart met groote witte Tippen en {malle witte 
Randjes ; de binnenften , naaft aan de Rug, donker, met breede Oranjekleurige 
zoomen, gelykerwys die op de Rug. De Dekveders van de eerfte ry , naaft bo- 
ven de Slagpennen, zyn zwartagtig, met Wit, doch niet zo hoog getipt als de 
grootfte Slagpennen: de kleine Dekveders der Wieken zyn lichter of Afchkleurig, 
en eenigen een weinig gefranjed met Wit. De binnenfte Dekveders der Wieken zyn 
wit, met eenige flauwe dwarsftreepen van eene donkere Kleur, de Stuit is wit met 
eenige donkere Vlakken. De Staart, en derzelver Dekveders van boven, zyn Oran- 
jekleurig bruin; de middelften der Vederen donker. De onderzyde van den Vogel, 

_ de Hals, Borft, Buik, Dyë&n en Dekveders onder de Staart, zyn allen van een ef= 

fene donker roode of Tegelkleur. De Pooten zyn, een end wegs boven de Knie- 
jen, Vederloos; de Vingers op zyde met een uitgefchulpt Vlies gewebd, dat taame- 
Iyk ftyf is en zig uitgefpannen boude, hebbende de agterfte Vinger alleenlyk by zyn 
wortel een klein Vliesje. De infnydingen der Webben van de Vingers komen met 
het getal der Leedies overeen, even als in de Pooten der Koeten. Zy hebben klei= _ 
ne Klaauwtjes. De Kleur der Pooten en Voeten is donker , een weinig trekkende 
naar Groen. 

Deeze Vogel was uit de Hudfons-Baay gebragt door den Heer IsmaMm , en maakt 
duidelyk een byzonder Soort uit, van den boven befchreevenen verfchillende , zo 
dat ik hem, naar ik geloof , voor een nieuwlings ontdekten mag opgeeven. 

SOSSSSSSSESTISESS SSS SSS SSS STE 

| BOLA AT sRKAVHD 

De bruine Koet- Plevier, Man (33). 

De hier afgebeelde Vogel heeft zyne Natuurlyke grootte. Ik houd hem voor het 
Mannetje van den hier voor, [op Plaat XCI. in het Tweede Deel] afgebeelden , 
die aldaar onder den naam van Strandlooper met de Pooten van een Koet is voorge- 

fteld; alzo hy daar mede , in de algemeene overeenkomftigheden van een Haan en 
Hen, ftrookt. Zy verfchillen beiden van den naaftvoorgaanden daar in, dat hunne 
Bekken niet breeder dan hoog zyn, *t welk een zo blykbaar Kenmerk is van den= 
zelven. | 

De Bek is zwart van Kleur , tenger en {pits uitloopende. De Bovenkaak is lan- 
ger dan de Onderkaak en een weinig nederwaards geboogen. Een zwartagtige 
Streek loopt van het Neusgat om het Oog heen. De onderzyde van den Kop en 
de Keel is wit. Van agter de Oogen gaan Oranjekleurige Streepen nederwaards, : 
die zig in t midden van den Hals , onder den witten Keel, te famen voegen. De 
Kruin van den Kop, de Nek, en het overige van den Hals, boven de Borft in 
%& ronde, als ook de Rug en Dekveders der Wieken, zyn Afchkleurig; de Gn 

| | Dlag- 

(38) Tringa fufca Canadenfis , Mas. Epw. Ao. T. Tringa hyperborea. Linn. Sy/t. Nat. XIL. Gen. 87. Sp. 9; 
143. Larus fidipes alter. Ray. Av. 132. N.7. Wir. Tringa lobata. Sy/t. Nat. X. Gen. 78. Sp. 5. Koet- * 
Ornith. 270. Phalaropus cinereus. Briss. 4. VL p. 15. Plevier, Nat. Hijt. LD. V. Stuk, bladz. 245. 
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44 VERZAMELING vaN UITHEEMSCHE 

Deeze Vogel was door den Heer Isram uit de Hudfons- Baay gebragt, en is, 

zo ik geloof, nooit befchreven. Ik vind in den Heer CaTesBY’s Hiftorie van Karo- 

lina, Vor. 1. p. zo, een dergelyken Vogel, die ik my verbeeld, de Hen te zyn van 

den boven befchreevenen. Hy noemt hem de Soree. Ik heb ook een kleine Water- 

hen uit Sweeden ontvangen, komende naby aan die van CATESBY, als men ze daar 

mede vergelykt. De myne verfchilt voornaamelyk van die van CATESBY, daar in, 

dat zy de Borft en den Hals blaauwagtig , de Keel zwart, een zwarten Ring rond- 

om den Bek, en den Buik witter heeft (*). 

Pd eArArd XL. 

De Ge-Oorde of Geboornde Aarsvoet (40). 

Deeze Vogel heeft omtrent de grootte van een Taling: de Wieken zyn klein; 

de Pooten en Voeten groot naar evenredigheid van het Lighaam. Ik neem het voor 

een Mannetjes-Vogel , en geloof, dat ik de Hen daar van reeds heb befchreeven: 

[zie Plaat LXXXVII, in her IV. Deer van dit Werk:] te weeten die in de tweede 

plaats befchreeven wordt, waar van de hier onder befchreevene daar in verfchilt, dat 

hy een weinig grooter , meer Buffelkoppig is en wat fterker van Kleuren. De Sneb 

is, van haare Punt tot aan de hoeken des Beks, vyf Kwartier Duims lang: de Wiek, 

geflooten zynde, zes Duimen; de Poot een en drie vierde Duims: de middelfte 
Vinger twee Duimen. 

De Sncb is regt en pits gepunt ; hebbende eene witte Tip, den Grondfteun van 
de Onderkaak Vleefchkleurig ; het overige zwart of donker. De Neusgaten ftaan in 

Groeven. Hy heeft ook eenige fchuinfe Tandjes aan de zyden van de Onderkaak. 

Van de hoeken des Beks tot aan de Oogen loopt een Streep van eene kaale roode 

Huid. De Kop is gedekt met lange zwarte Vederen, die eenen groenen Glans heb- 

ben „ en maaken, dat hy zig veel grooter dan anders vertoont. Onmiddelyk van ag- 

ter de Oogen loopt wederzyds een Streek van lange, lofle, geelagtig Oranjekleu- 

rige Vederen, die zig aan de agterzyde van den Kop bykans famenvoegen, en, een 

weinig nederwaards hangende , een foort van Kuif formeeren. Het agterfte van 

den Hals en de Rug is zwartagtig bruin: de Dekveders der Wieken zyn Afchkleu- 

rig. In ieder Wiek heeft de Vogel ongevaar dertig Slagpennen ; waar van fommi- 

gen der uiterften donker of zwartagtig zyn : dan volgen omtrent een dozyn witte, 

en de overigen zyn, gelykerwys de Rug, vuil bruin. De binnenfte Dekveders der 

Wieken zyn wit, en de binnenfte Baard der Slagpennen, aan de binnenzyde, ver- 

toont zig ook witagtig. De Hals wordt onder den Buffelskop fchielyk dun. Het 

voorfte daar van en ’t begin van de Borft , is roodagtig Oranjekleur , een weinig in 

het Wit gebroken aan de Borft, en de geheele Buik is wit, met eenen Zilveragti- 

gen Glans. Aan de zyden over de geheele langte des Lighaams , daar het donker 

bruin van de Rug zig met het witte aan den Buik famenvoegt , is een mengzel van 

donkere Oranjekleur, zo wel in % bruine als in ’ witte verfineltende. Men ziet geen 

Staart aan deezen Vogel. De Pooten zyn aan ’ end des Lighaams geplaatft, en de 

Dyër zodanig met de Huid verbonden, dat zy niet agter- en voorwaards bewoogen 

kunnen worden, gelyk in andere Vogelen: zo dat deeze Fuuten, op ’ Land zynde, 
nood= 

(*) Zie de Afbeelding in het III, Deel van dit Werk, Zw. VL. p. 5o: Colymbus Auritus. Linn. Sy/?. Nat. XII. 

Plaat XL. Gen. 75. Sp. 8. Sy/?. Nat. X. Gen. 68. Sp. 3. Ges 

(49) Colymbus auritus & cornutus minor Canaden- Oorde Fuut. NatHift, ID. V. Stuk, bladz, 139. 

fis. Epw. 4v. T, 145. Colymbus cornutus minor. Briss, ed 
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45 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
heb, uit de Hudfons-Baay overgebragt door den Heer Isram , die getuigde, dat 

zy Mannetje en Wyfje zyn. Men vindt ze gemeen in de Noordelyke deelen , zo 

wel van Europa als van Amerika: want de boven befchreevene geen ander dan de 

Lomme van Wormius kan zyn ; waar van men een nader Berigt vindt in Wir- 

LOUGHBY’s Ornitbologie, pag. 343. Somtyds worden zy door de Groenlandsvaar- 

ders gevangen, en men weet , dat zy in Noorwegen broeden. De Heer Ísram 

vegt, dat deeze Vogel door de Inboorlingen van de Hudfons-Baay Mloguo gehe 

ten wordt. 

A OE WE EN XLI. 

De Noorder Penguyn (42). 

Deeze Vogel heeft omtrent de grootte van een tammen Gans. De Kop en Stieb 
zyn hier in de natuurlyke grootte vertoond ‚„ waar door men te beter oordeel kan 

vellen over de grootte van den Vogel. De Sneb is op zyde plat en van eene don- 

kere of zwarte Kleur. Aan de onderkant heeft dezelve een Knobbel of Hoek ; 
zynde aan de zyden van de Onderkaak zo wel als van de Bovenkaak fchuins ge- 

groefd, gelyk dit de Afbeelding uitdrukt. De Kop, de Hals omtrent ter halver 
Jangte van vooren en van agteren geheel, als ook de Rug, Staart en de bovenzy- 

den der Wieken, zyn donker zwart, met de Vederen zeer zagt en effen; hebbende 

een Glans gelyk Satyn. De Oogen zyn taamelyk digt boven de hoeken van den 
Bek , die zeer diep in fchieten, geplaatft. Tuflchen den Bek en de Oogen , ter we= 

derzyde van den Kop, is een groote ovaale witte Vlak, De Kruin van den Kop is 

zeer plat ; ryzende de witte Vlakken op de zyden byna hooger dan het midden van 

de Kruin. De grootfte Slagpennen zyn zwart en daar van de langften geen vierdhalf 
Duim lang. Zie de Natuurlyke grootte van zulk eene Slagpen in de Afbeelding. 
De binnenfte, of die naaft aan * Lighaam komen, zyn met wit getipt: de binnenfte 

Dekveders der Wieken witagtig: de Borft, Buik en Dekveders onder aan de Staart 

wit: de Veders aan de onderzyde van °t gewoone Maakzel, en dus ftyver dan die 

aan de bovenzyde. De Pooten en Voeten heeft deeze Vogel gedekt met zwarte 

Schubben. ’ Getal zyner Vingeren is maar drie, die allen voorwaards ftaan en met 
elkander gewebd zyn. Hy heeft taamelyk fterke zwarte Klaauwer | | 

Ik kreeg deezen Vogel van den Kapitein van een Newfoundlands Viffchers-Schip; die 
my verhaalde, dat dezelve gevangen was aan hunne Vifchhoeken , op de Kabbeljaauw- 

Banken van Terreneuf , ongevaar honderd Mylen van de Kuft. Hy is reeds afge- 

beeld en befchreeven, maar de Afbeelding heeft een Ring om den Hals by Wir- 

LOUGHBY, welke niet gevonden wordt in den Natuurlyken Vogel, en de befchryvin- 

gen zyn niet duidelyk: ook is hy verward met de Zuider Penguyns,en de Fleer Wire 

LouGHBY fchynt te denken, dat deeze en de Noorder-Penguyn een zelfde Soort zyn 
van Vogelen, maar ik, die verfcheidene, zo wel van ’ Noorden als van % Zuiden 

heb gezien, ben zo ver van dit Gevoelen, dat ik ze veeleer tot twee byzondere Ge- 

flagten zou betrekken. De Zuider-Penguyn heeft vier Vingers aan een Voet, hoe- 

wel de Heer WiLLouaHsy de Afbeelding van Crusrus daar in voor valfch uit- 
maakt: want ik ben verzekerd dat het waar is. Zyn Wieken zyn ook verfchillende , 

en men vindt ’er niets op dat den naam van Vederen mag voeren. Zie een der groot- 
fte Slagpennen op de Plaat, % welk dat kleintje is, naafl die van den Noorder- Pen- 

SU ná 

(42) Penguin Arfticus. Eow. 4v. T, 147, Wir. impennis, Linn. Syft. Nar. XIL. Gen. 69. Sp 3. Syfts 
Orn. p. 244. T, 65. Mergus Americanus, Crus. Exot. Nat, X. Gen. 63. Sp. 2. Noordfche Penguyn, Nat, Hijf. 
103. Alca major, Briss. Av. VI. p. 85. 1.7. Alca I. Deel, V. Stuk, bladz. 83. 
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B VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
gwart zyn en de drie Vingeren voorwaards gewebd hebben als in de Eenden. De 

agterfte Vinger is zeer klein. De agterfte deelen der Pooten en Zoolen der Voeten 

gyn ruig, gelykerwys een Vyl of Haaijen- Vel, op eene zeer aanmerkelyke manier. 

Hy heeft maar kleine KKlaauwen. | 

Deeze Vogel was uit de Hudfons -Baay overgebragt door der Heer IsnAM ; met 

eenen dergelyken , die ik onderftel het Wyfje daar van te zyn , hoewel het de 

lange Veders in de Staart niet heeft. Zy zyn, buiten twyfel, niet befchreeven, en 

van een Geflagt, zo ik meene, daar my geen andere Soort van voorgekomen is. 
Eenigermaate gelyken zy; door de Snebbe, naar de Onweersvogelen, maar ontbee- 

ren de Pypagtige Neusgaten in derzelver bovenfte gedeelte. Zy hebben ook een 

Agtervinger, daar de Onweersvogelen alleenlyk een Nagel of Klaauw hebben. Zie 

de Afbeelding der Onweersvogelen in *t IV. Deer van dit Werk, Plaat 73. Dé Ene 

gelfchen, in de Hudfons- Baay; noemen den hier befchreevenen een Oorlog fchips- 

Vogel. Uit de zwakheid der Pooten en de langte der Wieken befluit ik , dat hy veel 

op de Wieken dryve, en geloof, dat hy met zo ruuwe Voeten en Pooten is voor- 

gien, om te vafter te kunnen ftaan op de flymige zyden van dryvende doode Vis- 

fchen, waarop het waarfchynlyk is dat zy aazen (*) 

PksA. AS B ALV, 

De Strontjaager, zynde bet Wyfje, zo PED onderfdelt (44) 

De hier afgebeelde Vogel komt volmaakt met den laatft befchreevenen, waar var 
ìk onderftel dezelve het Wyfje te zyn, in het maakzel van de Snebbe, Pooten, 

Voeten en andere Lighaamsdeelen, overeen, maar in grootte overtreft hy denzel- 

ven een weinig. Het voornaamfte onderfcheid is, dat ’er de twee lange Veders, die 

zig in de Staart van het onderftelde Mannetje bevinden, aan ontbreeken. 

De Sneb is van de zelfde Kleur als in de laatft befchreevene: de Kop en de gehee- 
le bovenzyde donker Afchkleurig bruin: de groote Slagpennen en de Staart zyn een 

weinig donkerer: de Schaften van eenigen der grootfte Slagpennen, zo wel als der- 

gelver inwaard(e Baarden naaft aan derzelver Wortels wit, maar de Tippen Zzwartag= 

tig. De binnenfte Dekveders der Wieken zyn overdwars en verwardelyk met 

Zwart, Wit en donker Bruin gefprenkeld. De Stuit is roodagtig bruin met zwarte 
dwarsftreepen: de Staart heeft de middelfte Veders een weinig langer dan die aan de 
zyden zyn: het voorfte van den Hals, Borft en Buik , is ligt bruin of vuil wit: de 

Dyén, het Onderlyf en de Dekveders onder aan de Staart, hebben witagtige, brui 

ne en zwarte dwarsftreepen: de Pooten zyn, een weinig boven de Knie, Vederloos ; 

en, zo wel als de Vingers, altemaal geel van Kleur, maar de Vliezen zwart. De 

agterfte deelen der Pooten en de Voerzoolen zyn ruuw, gelyk in de voorgaande. 
Deeze Vogel was, met en benevens den laatftbefchreevenen, uit de Hudfons-Baay 

overgebragt door den Heer Isram. Onder op de Plaat kan men deszelfs Kop en 

Sneb, in de Natuurlyke grootte afgebeeld, befchouwen. Hy was; zo ik geloo® 

ve, nog niet befchreeven, 
hae Dees 

*) [Het is nogthans een geheel andere manier van rus fufcus, Brrss. Av. VI, p. 165. Ars. Av. IL p. 55. 

Aazen, daar zy den Nederduitfchen naam van hebben _T. 85. Catarraêtes nofter. Wirr. Ornith. 265. Raj. 4v, 

en tot welke hun die ruuwheid der Voeten niet kan 128. Sta. Scot. IL. p. 20. T. 14. £, 2. Catarraêta Skuas 

dienen; maar wel om vaft te kunnen ftaan en zitten op Corpore &c. BRUNN. Ornith. 125, Skua Hoyeri, Crüs, 

glibberige Klippen en Steenrot{en. ] Exot. 369. Bartu. 48. 1. p. or. Ray. 4v. 128. Larus 

(44) Avis Arética foeminas Epw. dv, T. 149, La- Catarraêtes, Linn. Syyt. Nat. XIL Gen. 76. Sp: zr. 
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go VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

Eenigen van zyne Afmeetingen, door my genomen, Zyn als volgt. De Sneb van 

haare Punt tot aan de hoeken van den Bek is vier Duimen, tot aan het Oog vyf Duis 

men. De Poot onder de Knie en de middelfte Vinger zyn van gelyke langte, 

ieder vier en een half Duim. Door de Afbeelding in *t geheel op deeze Plaat wordt 

hy voorgefteld, | | 
De Sneb is, orntrent ter halver langte van de Puntaf, zwart, &n äan haar Grond- 

ftuk met een geele Huid gedekt, die, in de hoeken aan de zyden van den Kop, ge- 

heel tot aan de Oogen reikt. De Oogen zyn ook met Oogleden van een kaale geele 

Huid omgeven. De Sneb heeft de Opperkaak aan 't end haakswyze omgekromd, 

en aan de zyden, over haare geheele langte; met Tandjes bezet, zo wel als de On- 

derkaak. De Tong is Vleefchkleurig, aan de zyden gehakkeld, even als een gebaar- 

de Pyl. Ik bevond de Pluimagie van den geheelen Vogel volmadkt wit en ongevlakt 
te zyn, niettegenftaande WriLLouaney zegt, datde Wilde Zwaan eenige Wolk- 

jes en Vlakken van eene donkere Kleur heeft. Mooglyk zal de zyhe een jonge Vo- 

gel, die nog niet volkomen geruid hadt, zyn geweeft. Wanneer ik de bovenfte 

Veders had weg genomen , bevond ik de Huid bedekt met een uitermaate fyn, zagt; 

Sneeuwwit Dons. De Pooten en Voeten zyn gedekt met kleine Schubben van eené 

zwartagtig bruine Kleur. Hy heeft drie Vingeren die voorwaards ftaan, te famen 

verbonden door zwarte Vliezeh, met een zydelings Vlies aan de binnenzyde van 

den inwaardfen Vinger. Deagter- Vinger is klein en de Klaauwen zyn zwart. 

Eenigen van deeze Wilde Zwaanen kwamen op onze Markten, in Londen, te 

koop, in de harde Winter van % jaar 1740, alwaar ik den hier befchreevenen kogt. 

Die ’er de Ontleeding van zien willen, mogen de Orsüithologie van Wir LouGHeyY, 

p. 356; raadpleegen. Myn eigen onderzoek heeft my verzekerd aangaande de won: 

derbaare ftruêtuur van de Lugtpyp, welke in eene holligheid van het Borftbeen in- 

gaat, en van daar wederom terugkeert; voor dat zy ín de Longen ingeplant worde, 

Dewyl wy nog geen Afbeelding van deezen Vogel hadden, oordeelde ik het niet 

oneigen , hem alhier voor te ftellen. WirLoucHgy heeft flegts eerie Aftekening 

van zynen Kop uitgegeven. Het zyn Inboorlingen der Noordelyke deelen, zo wel 

van Amerika als van Europa: want men vindt ‘er groote menigten varì in de Hudfons: 

Baay ; waarvan ik eenigen, die overgebragt waren, met deezen vergeleekeri heb en 

bevonden de zelfden te zyn. De Tamme Zwaan, geloof ik, komt niet in Atfieriká 

voor. Ik heb deszelfs Kop hier nevens gevoegd; om te toonen, hoe veël dezelve 

van den Kop des Wilden verfchille , en dat zy dus niet een en de zelfde Vogel zyn; 
gelyk fommigen onderftellen. Daar is geen teken van uitwendige onderfcheiding 

tufichen de twee Soorten dan in derzelver Snebben, welke de Afbeeldingen duidelyk 

aantoonen. De Sneb van den tammen Zwaan is rood of Oranjekleurig ; met den 

haak aan haare Punt zwart; zwartagtig aan de kanten en omtrent de Neusgaten: 

de Onderkaak heeft alleenlyk een weinigje rood aan ieder zyde, zynde aan de kan- 

ten getand; als in de Wilde Zwaan: de Bovenkaak is hol of inzakkende aan haaren 

bovenkant; hoewel ALBIN, in zyne Afbeelding; Vor. Ill. p. gr, dezelve, tegen 

de Natuur, gewelfd of verheven gemaakt heeft. Tufichen de Sneb en de Oogen; 

wederzyds, zyn groote driehoekige Plekken van eene zwarte Huid, waar van de 

bovenfte Punten zig voegen aan een Knobbel of Uitwas van eene harde Vleezige 

zelfftandigheid , welke voorwaards loopt en over de Bovenkaak heen hangt. De 

Pooten en Voeten van den Tammen Zwaan zyn niet van die van den Wilden te 

onderfcheiden: zo dat ik hier, in een opflag , alles vertoond heb, het gene vers 

fchillende is in deze twee Soorten van Zwaanen. 

PLAAT 
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2 VERZAMELING vaN UITHEEMSCHE 
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P LAA A BDE 

De blaauw gevlerktë Gans (47). 

_ Deeze fcheen my eer kleinef dan gfooter te zyn als de gewoone tamme Gans: 
Eenigen van deszelfs Afmeetingen zyn als volge. De Sneb heeft, van de Punt tot 
aan de hoeken des Beks, twee Duimen langte, en een kwartier Duims meer tot aan 

de hoeken van de Bovenkaak , welke in het Voorhoofd boven de Oogen fchieten. 

De toegeflagen Wieken zyn zeftien Duimen; het laagfte Lid vân den Poot en de 

middelfte Vinger ieder ongevaar drie Duimen lang. An | 

_ De Sneb is van maakzel als in andere Ganzen, en over *t geheel rood van Kleur. 
De Veders van het Voorhoofd fteeken een weinig nederwaards over het bovenfte ge- 

deelte van de Snebbe uit, gelyk zy doen in de meeften van het Geflagt der Gan- 
zen. De Kop en het groot{te deel van den Hals is wit: de Krùüin of Top vertoont 

zig geelagtig, even als of dezelve gezengd ware; zynde het agterfte van den Hals 
of de Nek donkerbruin of zwartagtig gevlakt. Het onderfte van den Hals in ’ ronde, 

de Borft, de Zyden onder de Wieken en de Rug, zyn van eene donkerbruine Kleur, 

doch die wat lichter en helderer is aan de Borft. De groote Slagpennen der Wieken 

zyn donkerbruin of zwartagtig ; de binnenften, die naaft aan de Rug vallen, even zo; 

doch deeze Afchgraauw gerand, en de Dekveders aan de buitenzyde der Wieken, 

zo wel als die van het laagfte deel van de Rug en Stuit, zyn licht blaauwagtig Afch- 

graauw. De Staart is van eene donkerbruinagtige Afchkleur: de binnenzyden der 

Wieken en de onderzyde van de Staart zyn Afchkleurig. De Buik, Dyën, en Dek- 

veders onder de Staart, zyn wit, met eene donkere Kleur een weinig gewolkt of 

refchaduwd. De Pooten zyn, tot een weinig boven de Kniejen, Vederloos; en rood 

van Kleur zo wel alsde Voeten, wier drie voorwaardfe Vingers te famen gewebd zyn; 

hebbende ook een zyd-Vlies aan de binnenzyde der inwaardfe Vingeren, gelyk, zo ik 

geloof, alle Ganzen hebben. De agter-Vinger is klein en de Klaauwen zyn zwart. 

Deeze Vogel, uit de Hudfons- Baay overgebragt door den Heer IsHaM; is; zo 

ik geloove, nog nimmer befchreeven. Het is aldaar een Trekvogel, blyvende in 

dat Land zo lang als de Wateren nog niet bevroozen zyn, en in de Zuidelyke Lans 

den terugkeerende, wanneer hem door de Vorft zyn onderhoud benomien wordt. 

Myn Vriend, de Heer Liar, heeft my verhaald, dat er een Gans is; die by Zos 

mer in de Hudfons- Baay komt, hebbende zyn Voorhoofd als *t ware door de Hitte 
gefchroeid, en gezegd hoe de Inboorlingen vaftelyk gelooven, dat deeze Ganzen; 

om de Winterkoude te ontwyken, naar de Zon toe vliegen, en ‘er zo digt aan ko- 

men, dat zy hun Voorhoofd zengen aan den Kloot der Zonne. Het is moeijelyk 

de Wilden wys te maaken, dat ‘er op den Aardkloot warmer Klimaaten dan het hun- 

ne zyn, werwaards de Vogels, tot Voedzel en Verblyfplaats, de wyk kunnen neemen 

geduurende hunne ftrenge Winterkoude. De boven befchreevene, denke ik, zal 

de Vogel zyn, van wien de Inboorlingen dit denkbeeld koefteren. 

PTA Pe KEER 

De bruine gevlakte Gans of Spotter (48). 

Deeze Vogel is van grootte als onze gewoone Wilde Ganzen. Alle zyne Áfmee- a) 8 y 
tins 

(47) Anfer Canadenfis Alis ceeraleis. Epw. dv. T. T.153, Anfer Helfingicus. Crus. Exot. 368. Anas ci- 

152. Anfer fylweftris Frett Hudfonis, Briss. 4v. VE p. _nerea Fronte albâ, Faun. Suec, 116, Züol. Britt. T. oo. 

2j5. Anas ceerulefcens. Linn. Sy/t. Nat. XIL Gen. 67. 1. Anas erythropus. Linn. Syt. Nat XII. Gen. 67. 

Sp. 12. Syft. Nat X. Gen. Ó1. Sp. ro. Blaauw-Vlerk Sp. z1. Syf?. Nat. X. Gen. Ó1. Sp. 7, 8. Nat. Hijf. 

Gans. Nat. Hit. L. D. V. Sruk, bladz. 36. LD. V. Stuk, bladz, 35. 

(48) Anfer Canadenfis fafcus maculatus. Epw. dv. | 
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é4 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

Rug heeft een donker bruine of zwarte Kleur, met eenen Purperglans: de grooté 
Slagpennen van de Wieken en de Veders van de Staart zyn donker bruin: de Slag: 
pennen in ’t midden, of die naaft aan de eerften volgen, zwartglanzig Purper, met 
witte Tippen, maakende een witte Streep dwars over de Wiek; terwyl de overige 
Slagpennen, naaft aan de Rug, en de eerfte ry der Dekvederen boven de Slagpen: 
nen, insgelyks van eene donkere of zwarte Kleur zyn, met een Purperglans. De 
kleinfte Dekveders der Wiek zyn bruin rondom den geheelen Rand, die op de Borft 
valt, maar in ’t midden der Dekvederen van ieder Wiek is een witte Plek. Aan de 
binnenzyde van de Wieken zyn de Dekveders wit, uitgenomen eenige weinige licht 
bruine Vedertjes rondom het Gewricht of den Schouder van de Wieken. De Wit 
heid van de Borft verdwynt trapswyze in de Kleur van den Buik die geheel zwart is, 
De Dekveders van de Staart , zo wel boven als beneden, zyn glinfterend zwart; doch 
de Staart heeft wederzyds eene aanmerkelyk groote, ronde, witte Vlak. De Poo: 
ten en Voeten zyn van eene vuil roode Kleur. De drie voor-Vingers zyn fämen ge- 
webd, met een fmal Vlies aan de inwaard{e zyden van den binnenften Vinger: de 
agter-Vinger is klein, en heeft van onderen een Vinnetje. | 
‚ Beeze Vogel, ook uit de Hudfons Baay overgebragt door den Heer IsraM, moet 
we worden onder de tot nog toe onbekende, onafgebeelde en niet befchreevene 
Vogelen. Zyne grootfte byzonderheid is het ongewoone maakzel van de Snebbe. 
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De groote zwarte Lendvogel (50). 

Deeze is mede wat groot voor een Eendvogel, fchynende my gtooter te Zyn dan 
de gewoone Wilde Eend of Woord. Zyne voornaamfte Afmeetingen zyn door 
may aldus bevonden. De Sneb is, van haare Punt tot aan de hoeken des Beks, twee 
en een half Duim lang, en ftrekt zig wat langer uit aan het Grondftuk van de Bo. 
venkaak; dat het allerverfte in den Kop fchiet. De Wiek, toegeflagen, heeft de 
langte van negen Duimen; de Poot, onder de Knie; is by de twee Duimen; er 
de middelfte Vinger derdhalf Duim lang. a Raan Cn | 
„De Sneb.is naar de Punt toe waterpas famerigedrukt, aan bet Grond{tuk zo hoog 
als breed, en aan de kanten met Tandjes bezet. Zy heeft een bleeke Oranje- kleur; 
uitgenomen in haar midden omtrent de Neusgaten, alwaar zy rood is of Oranje. In 
het breedfte deel van de Bovenkaak ; naaft aan den Kop, bevindt zig wederzyds eeri 
groote vierkantagtige zwarte Vlak, welke zig een weinig van de Snebbe verheft, 
vertoonende zig als of er iets op geplakt ware. De Sneb zelf is op deeze plaats ook 
wat uitpuilende. Van het eene tot het andere Oog, op de Kruin van den Kop, 
ftrekt zig een witte Vlak in eene driehoekige gedaante uit, waar van de twee Stompe 
Punten aan het bovenfte der Oogen komen, en de fcherpfte Punt naar de Snebbe ftrekt, 
doch die niet aanraakt, zynde daar tufichen zwarte Veertjes. Aan het agterfte van der 
Hals, effen onder den Kop, is een andere langwerpige driehoekige Vlak , hebbende 
haare fmalfte zyde naaft aan den Kop, en den fcherpfíten hoek nederwaards naar de 
Rug toe. Uitgenomen deeze twee witte Vlakken is de geheele Pluimagie van den 
Vogel zwart, zonder eenigen weerfchyn van andere Kleuren. De Wieken nogthans 
en de Staart zyn van onderen zo zwart niet als van boven, hebbende aldaar een don= 
kere Afchkleur, maar de Pooten en Vingers zyn helder rood. De drie voorwaarde 
Vingers zyn famengewebd , hebbende de binnenfte een Web of Vin aan zyne in= 
„waardfe zyde, en de agter-Vinger ook een klein Vinnetje. De Webben zo wel als 
‚de Klaauwen zyn van eene donkere Kleur. | - 

_ Deeze Vogel is, zo wel als de voorgaanden, uit de Hudfons-Baay overgebragt 
doorden Heer Ísram. Hy heeft, gelyk de laatft befchreevene, een aanmerkelyke byzons 

| | der- 
(5o) Anas Canadenfis major, niger. Epw. 4v, T. Anas perfpicillata, Linn. Syt. Nat. XII, Gen. 67. Sp. 

155. Anas nigra major Freti Hudfonis. Brrss. 4v, VL. 25. Sy/t. Nat. X. Gen. Ór. Sp. 22. Bril- Eend. Nats 
P. 425. Anfer maximus niger. Raj. dv. 138. N. 2. Hift. LD. V. Stuk, biadz, 53. 
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De kleine bruine Eend (52). 

Deeze Vogel heeft omtrent de grootte van een Taling, naar welke hy, in geftal. 
te, veel gelykt, fchoon hy er in Kleur grootelyks van verfchille. Eenigen van zy- 
ne voornaamfte Afmeetingen zyn als volgt. De langte der Snebbe is, van de Punt 
tot aan de hoeken des Beks, een Duim en een Kwartier: de toegeflagen Wiek is 

geven Duimen; de Poot onder de Knie vyf vierden Duims en de middelfte Vinger 
by detwee Duimen lang. See EEn | 

De Sneb is zwart, aan de kanten met Tandjes,en een weinigje haakig aan de Punt 
van de Bovenkaak. De Veders rondom deszelfs Grondftuk zyn wit, en bedekken 
Puntswyze het midden van de Sneb, welke zelf wederzyds naar * Voorhoofd met 
een hoek pointeert. Daar is een Streep van donkere Vederen tufichen de Sneb en het 
Oog, welke het witte in Vlakken boven en beneden de Streep verdeelt. De Vogel 
beeft ook een witte Vlak agter ieder Oog , omtrent de plaats der Oorefi: het overi- 
ge van den Kop is bruin, Zo wel als de Hals en het begin van de Borft, maar lich: 
ter aan het voorfte van den Hals en Borft. De Rug; Wieken en Staart, zyn van 
eene donkerbruine Kleur; de grootfte Slagperinen der Wieken allerdonikerft en byna 
zwart; de Dekveders lichter en helderer bruin; die aan de binnetizyde der Wieken 
van eene donkere Kleur, met een weinig vuil wit gemengd; de zyden des Lighaams, 
onder de Wieken, donker bruin, doch flaauwer dan de Veders op de Rug. De Borft 
wit, en dit Wit is overdwars met helder bruin getekend tot aan de Dyën toe; die, 
zo wel als het Onderlyf en de Dekveders onder aan de Staart, van een lichter en don- 
kerer Bruin, dat overdwars in gebfoken ftreepen gemengeld is, zyn. De Pooten en 
Voeten Zyn van eene donkere Kleur, hoewel zig een doffe roodheid dan het voorfte 
van de Pooten en het bovenfte der Vingeren vertoont. De Webben , die dezelven fa- 
menvoegen , zyn het allerdonkerfte of zwart. Het maakzel der Voeten komt met die 
van den laatft befchreevenen overeen. | Lede | | | 

Alzo ik dus van veele Vogels uit de Hudfotis Baay gehandeld heb, zal hét hiet onbil: 
lyk zyn „iets te zeggen van dat gedeelte der Wereld, en verftout my zulks te trekker 
uit de Reistogt van den Heer ruis derwaards, die, fpreekende van het verfte gedeel- 
te, daar zy kwamen in Straat Wager, het volgende zegt. „; Ik kan nogthans hiet na= 
3 laaten te melden, dat wy , tn het opklimmen van deeze Bergen, eensklaps een zo 
> grootsch , zo treffend en zo yzelyk Gezigt hadden; als miffchien ooit de Oogen def 
» Stervelingen verbaasd heeft. Terwyl wy langs den Oever liepen, fcheenen de ge- 
5 richelde Kotfen van boven ons over ’t Hoofd te hangen: op ommige plaatfen waren 
> Watervallen, die van de eene Klip op de andere nedergulpten : aan anderen hingen 
5, gedrochtelyke Yskegels, op ryën; agter elkander, gelyk de Pypen van een ver- 
„ baazend groot Orgel: maar het allerakeligfte van de Vertooning maakten de vers 
» gruisde Klipfteenen, voor onze Voeten leggende, die blykbaar fcheenern van de top= 
‚pen der Bergen door de uitzettende kragt der yzelyk harde Vorft afgeborften, en 
s dus met een onbefchryvelyk geweld nedergeploft te zyn op de plaat{en, daar zy thang 
> in puinhoop lagen. Ik noem het Ruïnen; want zy waren het inderdaad. Indien ’er 
» reden is voor een hartgrievend denkbeeld, wanneer wy de plaatfen door den Oorlog 
sof door den Tyd verwoeft befchouwen; zo is het gemakkelyk reden te geeven 

van nog veel fchrikkelyker aandoening, die men hebben moet door het zien van 
5 zulke verbaazende Gedenktekenen van eene verwoefting, welke de Natuur zig zelf 
s, heeft aangedaan | 

(52) Anas Canadenfis minor fufcus. Enw, 4v. T. 157. Nat. X. Gen ór. Sp. 31. Kleine Amerikaanfche Eend, 
Querquedula Freti Hudfonis, Brrss. Ao. VL. p.469. Anas Nat. Zijt. 1, D. V. Stuk, bladz. Go. 
minuta. Linn. Sy/t. Nat. XIE Gen; 67. Sp. 36. Sy/fs 

VER- 
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De rood en blaanwe Weftindifche Raaf (53). 

Neeze Vogel is ontwyfelbaar, zo uit aanmerking van zyne Grootte, als van dé 
Verfcheidenheid van Kleuren, waarmede zyn Pluimagie praalt, de voornaam: 

fte inhet Geflagt der Pappegaaijen. Hy is ook de grootfte van alle de genen, die 
my daar in voorgekomen zyn. De Staart niet befchadigd zynde, heb ik bevonden 
dat fommigen derzelven meer dan drie Voeten langte hadden, van de Punt des Beks 

tot aan het end van de Staart. De boog van de Bovenkaak, van het Voorhoofd tot 
aan de Punt des Beks gemeten, is byna drie Duimen; de Poot van de Knie neder- 
waards nog geen anderhalf Duim, en de langfte Vinger, met de Klaauw , derdhalf 
Duim lang. | ai Ln | 

De Bek van deezen Vogel heeft de Bovenkaak witagtig, uitgenomen aan ieder 
zyde naaft den Kop, alwaar dezelve donker is, zynde de Onderkaak byna zwart. 

Men vindt ‘er geene kaale Huid aan, die den Bek bedekt, gelyk in fommige Pappe- 
gaaijen. De Neusgaten zyn in het bovenfte van den Bek, effen binnen de Vede. — 
re, geplaatít. De Bek is groot en flerk; de Tong rondagtig en zagt. De zyden 

des Kops, van den Bek een goed end agterwaards, zyn in eene aanmerkelyke breed- 

te geheel Vederloos, en bedekt met eene witagtige, gerimpelde, ruuwe Huid. In 
de bovenfte deelen van deeze Plekken zyn de Oogen geplaatft, die Geele Oogkrin- 

gen hebben. De Kop, Hals, Borft, Buik, Dyën, het bovenfte van de Rug en 

__de kleinfte Dekveders der Wieken, zyn zeer fchoon hoog of Scharlaken-rood. De 

Slagpennen hebben aan de buitenzyde een heerlyk Hemelfchblaauw , en aan de on- 
derzyde een flaauw rood: de eerfte Veders, naaft boven de Slagpennen , zyn van 
eene fchoon geele Kleur, hebbende eenigen deezer Vederen groene Tippen, en de 

blaauwe Slagpennen, die naaft aan de Rug komen, fpeelen in ’ groene; terwyl het 
agterfte van de Dye ook eenig Groen heeft, dat gemengd is onder het Rood. Het 
Onderlyf, als ook het onderfte van de Rug en de Dekveders boven en onder aan 

__de Staart, zyn zeer fchoon Hemelfchblaauw. De Vogel behoort tot de genen, die 
eene lange puntige Staart hebben, wier Veders trapswyze naar de zyden verkorten; 
zynde fommigen der langfte of middel-Vederen geheel rood, en de kortere of zyd= 
Vederen ten deele rood ten deele blaauw , met de Tippen blaauw en de Wortels 
tood. De Pooten en Voeten zyn met zwartagtige of donkere Schubben bekleed, 
hebbende twee Vingeren voorwaards en twee agterwaards, gelyk in andere Pappe- 
gaaijen, allen met fterke Klaaawen gewapend. 

| Dee. 

(53) Pûttacus maximus puniceus & coeruleus. Epw. canga. Marcom. Braf. 206. Pfittacus Macao. Linn, 
Av. T. 158. Pfittacus Ara Brafilienfis. Briss. Av, IV. Syft Nat. XII. Gen. 45. Sp. 1. Syf?. Nat. X Gen. 44. 

p. 184. T.19. f 1. Pítracus erythroxanthus. Gefn. Av. Sp. r. Weftindifche Raaf. Nat. Hift. L, D. IV, Srux, 

721. ArLDRov, Ornith, 1. p. 683. Plittacus maximusal- bladz. 236, 

ter, Ibid. p. 665. Wirr, Orn. 73. Ray. Av. 29. Arara« | 

WI. Deel, P 
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Deeze Vogel is een Inboorling van Amerika, en komt, zo ik geloove , overal 
tuflchen de Keerkringen, niet alleen op *t Vafte Land, maar ook op eenigen der 
Weftindifche Eilanden, voor. Ik heb ‘er veelen, in Londen, by myne Vrienden 
en Bekenden gezien; waarvan ik eenen der fraaiften en volmaakft gevederden, die 
ik onder dezelven vinden kon, tot de Afbeelding uitgekoozen heb. Hy is de Arg. 
racanga der Brafiliaanen: zie MARCGRAAFS Hiftorie van Brafil, p. 206. De Heer 
ArgiN heeft twee roode Macao’s afgebeeld en befchreeven , doch geen van beiden 
drukt den weezentlyken Vogel uit. Ik onderftel, dat hy dezelven uit Aftekenin- 
gen, welke hem voorgekomen zyn, ontleend zal hebben. Hy maakt ‘er mannen 
van, en wel van twee verfchillende Soorten; zynde nogthans zo verdoold geweeft, 
van aan ieder de blaauw en geele Maccao tot zyn wyf te geeven. Hy zegt, dat de- 
zelve uit de Ooft en Weftindiën overgebragt worden; doch nooit heb ik gehoord 
dat ’er een uit Ooftindie was gekomen. Zie zyne twee roode Macao’ in zyne 
Hiftorie der Vogelen, den Maccan of Macao vandrafil Vor. Lp. tr. en den Mac: 
caw van Jamaika, Vor. IL. p. 16. Onder de roode Soort heb ik , door befthou- 
wing, Wyfjes-Vogelen gevonden; ook geloof ik niet, (het gene ALBIN verzekert) 
dat de wyven van die Soort blaauw en geel zyn: want de blaauw en geele Ma- 
cao, naaft hier aan te befchryven, is een wat kleiner Vogel, veel zeldzaamer one 
der ons, en buiten twyfel een geheel van de rood en blaauwen verfchillende Soort. 

SSISSSSSEITISSS ISSSTE SSSR 

Er Ar At TD LIV. 

De blaauw en geele FP eflindifehe Raaf ( ga) | 
Een weinig kleiner is deeze Vogel dan de voorgaande, en, volgens myù óots 

deel, de tweede in Rang van het Geflagt der Pappegaaijen. Hy fchynt in grootte 
met een middelmaatigen Huishaan te ftrooken, en komt in Geffalte met den ande- 
ren overeen. 

De Bek is boogwyze krom, met het bovenfte gedeelte over het onderfte heen 
hangende, en is in zyn geheel zwart van Kleur. De Neusgaten zyn geplaatft aan hee 
Grondftuk van de Bovenkaak, in een kaale witte Huid, welke zig aan de zyden van 
den Kop, rondom de Oogen, en een goed end wegs beneden dezelven uitftrekt. 
Deeze kaale witte Plekken, aan de zyden van den Kop, zyn doorreegen met fyne 
Streepjes van kleine zwarte Vederen , welke Zig als met de Naald geftikt vertoonen, 
De Kring rondom het Oog is van een bleek geele Kleur. Hy heeft onmiddelyk 
onder den Bek een groote zwarte Vlak, die rond draait en aan de zyden opwaards 
loopt , omringende een gedeelte van de gezegde kaale witte Plek; gelyk de Afbeel 
ding duidelyk vertoont. De Veders op de Kruin van den Kop zyn groen, en wor- 
den in de Nek trapswyze blaauw. De bovenzyde van den Hals, de Rug, benevens 
de bovenzyden der Wieken en Staart, hebben eene uittermaate fchoone Hemelfch- 
blaauwe Kleur, met eenige verandering door Schaduwen. De kleinfte Dekveders, 
naamelyk, van de Wieken en Stuit, fpeelen een weinig in * groene: de Staart 
en Slagpennen, aan derzelver bovenzyde, een weinig in ’t purperkleurige : ook 
zyn alle de blaauwe Veders, op de Rug, Wieken en Staart, aan de onderzyde rood- 
agtig geel. Het voorfte van den Hals, de Borft, Buik, Dyën en de Dekveders 
onder de Staart, zyn van eene fierlyke geel-Oranie Kleur, uitgenomen het agterfte 

van 
(54) Pûttacus maximus cyano-croceus. Epw. Av. 193. T. 20. Ararauna. Marco. Braf. 206. Pfittacus 

T. 159. Aldr. Ornith. I. p. 664. Wirr. Orn. rio. T, Ararauna. Linn. Syft. Nat. Gen. 45. Sp. 3. Sy/z. Nat. 
15. Kal, 40. 28. 18r. SLoAN. Jam, IL p. 296. Pûit- X, Gen. 44. Sp. 2. Nat. Hit, 1 D, IV, Srur. bladz. tacus Ara Brafilienfis cyano-crocca. Briss. dv. IV, P. 236. 44. op ijt Sr 
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van de Dyën, alwaar een weinig blaauw daar onder is gemengd. De Dekveders 
aan de binnenzyde der Wieken zyn geel, het welke zig uitwaards vertoont aan het 
Gewricht of den Schouder, in het bovenfte gedeelte der Wiek, De Pooten en Voe- 
ten zyn van maakzel als de Afbeelding uitdrukt, en hebben allen eene zwattagtige of 
donkere Kleur. | | 

Myne Tekening was, reeds eenige Jaaren geleeden, gemaakt naar zodanig een 
leevende Vogel, ten Huize van zyne Genade den Hertog van Ricamonp in Whi- 
tehall. Hy is veel zeldzaamer dan de roode Weftindifche Raaf. Het is de Ararau- 
na (*) der Brafiliaanen: zie MarcaraaFs Hiflorie van Brafil als boven. Argin heeft 
een zeer onvolkomen Afbeelding gegeven van deezen Vogel, dien hy verkeerdelyk 
noemt de Wyfjes Maccaw, onderftellende dat het de gade zy van den Rood en 
Blaauwen der voorgaande Plaat. Zie zyne Hiftorie der Vogelen, Vol. il p. ro. 
Om de Hiftorie der Weftindifche Raaven op te luifteren, kan ik niet nalaaten uit 
den Reistogt van den Kommandeur (thans Lord) ANsoN een fchoone Plaats te ont- 
leenen, daar een Waterval op *t Eiland Quibo aldus befchreeven wordt. … Naby de 

Noord-Ooft Punt van dat Eiland ontdekten zy eene Natuurlyke Kaskade, welke 
(zo zy oordeelden ,) alles van dien aart overtrof, dat de Menfchelyke Konft of Vlyt 
tot dien tyd toe nog hadt voortgebragt. Het was een Rivier van helder Water, 
ongevaar tien Roeden breed, die nederliep langs eene fchuinte van by de veertig 
Roeden lang. Het Kanaal, daar dezelve in liep, was Zeer onregelmaatig, zynde 
t eenemaal van Klippen gevormd: want de zyden en bodem beftonden uit groote 
afgefcheurde Blokken Steen, door welken de loop des Waters dikwils geftuit 
werdt, Dus liep het op fommige plaatfen fchuins af, met eene fnelle doch een- 
paarige beweeging; terwyl het op andere plaatfen, over de kanten van Rotfen, 
loodregt nederftortte. De geheele nabuurfchap van deezen Stroom was een fraaije 
Bofichagie en de yzelyke klompen Rots, die over ’t Water hingen, en door hun- 
ne verfcheiderley uitftekken de ongelykheden van het Kanaal veroirzaakten, wa 
ren met pragtige Woudboomen bedekt. Terwyl nu de Kommandeur, en de genen. 
die met hem waren, onder *t befchouwen van de Plaats het Oog geveftigd hielden 
op de verfchillende draaykolken en maalftroomen, op de Rotfen en Boflchagiën, 
kwam er, (als t ware om het Gezigt te vervrolyken en te verlevendigen ,) een 
verbaazend School van Weftindifche Raaven te voorfchyn, die over deeze Plaats 

_op de Wieken zweevende, onder ’ flodderen en fpeelen met elkander, door het 
fchynen van de Zon op hun bont Pluimagie, eene allerheerlykfte Vertooning maak-- 
ten: zo dat fommigen van de Aanfchouwers zig niet van een Soort van Verrukking 
onthouden konden, wanneer zy zig de Schoonheden erinnerden, welken hun voor-. 
gekomen waren by deezen ongemeenen Waterval”, 
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BR AAN. 

De groote Kakatoe (55). 

Daar is een grooter en kleiner Vogel van deezen naam: de grootfte, hier te befchry- 
ven, heeft de grootte van een Raaf: de kleine is niet grooter dan een gemeene Duif. 

De Kakatoe heeft een zeer grooten fterken Bek, met een Huid die het Grondítuk 
bedekt van de Bovenkaak, het Wasch genaamd , waar in de Neusgaten geplaatft zyn, 

en 

(*) [De Heer Epwarps heeft hier Araracanga; doch Sen. Muf. 1. p. 94. T. 59. rt. Ars. Av. II £‚ 12, 
dit is een misflag, het moet Ararauna zyn: de voor: Frrscr. 4v. IV. T. 50. Cacatua. Briss. Av. IV. p. 204. 

gaande heet Araracanga. | T. or. Pfittacus crittatus. LinN. $9//. Nat. XIL, Gen. 
(55) Pfttacus albus criftatus maximus. Epw. Av. T. 45. Sp. 22. Syft. Nat, X. Gen 44. Sp, 16. Kakatoe. 

160. Pfittacus albus criftatus, Arpr. Orn, Libr. IL. C, 4. Pe Hift. 1, D. IV. Stuk, bladz. 254. 
po 
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en die zelfde Huid gaat rondom de hoeken des Beks. De geheele Bek, met de ges 
zegde Huid, zyn blaauwagtig zwart. De Kop is, naar evenredigheid van het Lig- 

haam, groot; de Oogen zyn donker, omringd met een kaale Huid van eene lichte 
Afchkleur. De witte Veders, die den Kop bedekken, zyn zeer lang en lugtig, in- 

zonderheid op de Kruin van den Kop; kunnende de Vogel dezelven verheffen, dat 

zy een Vederbofch maaken, of in de Nek laaten vallen, naar het hem behaagt. Als 

hy zig gram maakt, dan zet hy niet alleen deeze Kuif, maar ook de Veders aan de 
zyden van zyn Kop, overend, en dan wordt men gewaar, hoe de Veders van de 

Kuif van onderen hoog Scharlakenrood zyn, % welk by de witte Kleur der Pluimagie 

heerlyk affteekt. Als hy de Kuif laat vallen, dan fchynt het roode van de onderzy= 

de daar door heen, en verandert het witte van de Kuif in een {choone Rooze-of Ap- 
elbloefem-Kleur. De geheele Pluimagie mag wit genoemd worden, fchoon dezel. 

ve in eenige deelen met andere Kleuren fpeelt. Op de Rug heeft hy een fchoone 
Roomkleur; op den Kop en Borft een Roozekleurig wolkje; de Dekveders aan de 

binnenzyde der Wieken en aan de onderzyde van de Staart, zyn helder geel gekleurd. 
De Staart is kort, hebbende de Veders van egaale langte, naauwlyks langer dan de 
Wieken: de Pooten en Voeten zyn Loodkleurig: de Vingeren twee voor, twee 
agterwaards, gelyk in andere Pappegaaijen. ie | | 

Ik tekende deezen Vogel naar eenen uit Ooftindie af komftig, die op Bartholomeus: 
Kermis te Londen vertoond werdt. De kleine Kakatoe verfchilt van deezen weinig, 
dan in grootte, en daar in, dat hy de Kuif geel heeft, aan ’ end omkrullende, wan- 
neer hy dezelve in de Nek heeft laaten vallen. De Kleur en gedaante van deszelfs 
andere Lighaamsdeelen komen taamelyk met die van den grooten overeen. ALBIN 
heeft den kleinen, in zyne Mliflorie der Wogelen, Vol. IL p. 12, afgebeeld, Het 
Wyf van de grootfte Soort, (zo ik onderftel ,) zag ik ten huize van wylen Doktot 
PLUMPTREE; zynde vuiler wit, en zonder de roode Kleur in de Kuif, Ik heb ook 
te Copthall in Effex, de Luftplaats van den Schildknaap CoNYyErs, een ongemeen 
{choonen Mannetjes Vogel, van de grootfte Soort, gezien. De beide Soorten heb- 
ben haare af komft uit Ooftindie. Ik zal hier den Leezer een kort uittrekzel mede- 
deelen, uit Cauremrrs Werzameling van Reizen, Vor. Lp. 45, genomen uit 
NAvARATTES Reizen, in ’t Spaanfch befchreeven. … Te Makaffer in Ooftindie is 
» een groote menigte van een flag van Vogelen, welken men Cacatua noemt. Deeze 
» zyn geheel wit, en fommigen grooter dan Hennen; hunne Bek is als die van een 
„… Pappegaay; men kan ze gemakkelyk tam maaken en leeren praaten. Als zy zi 
» fchrap zetten, dan hebben zy een bevalligen zwier, door een Vederbofch op hun= 
„ nen Kop uit te fpreiden, die hun zeer fraay ftaat”. Ik onderftel, dat hy meent, 
door het vertoonen van die fchoone roode Kleur, wanneer de Veders uitgefpreid zyn. 
„ De Portuggezen brengenze naar China , alwaar men die aan hun zeer wel betaalt ”(*). 
Ik vind niet, dat wy nog eenige Afbeelding of befchry ving van deezen Vogel hebben. 

\s 

es Arnh LVL 

De Brafiliaanfche groene Pappegaay (56). 

Deeze Vogel is groot van {tuk , overeenkomende met de grootfte Soort van tam- 
j me 

(*) [Linneus zegt, dat zy in China woonen; het 
welk dan wat zondering luidt. Zyn Ed. betrekt de 

Kleine en Groote tot eene zelfde Soort, en hier van 
komt het, dat ook de Afbeelding uit het 1. Deer van 
SrBa, dat reeds int jaar 1734 uitgekomen is, door 
hem aangehaald wordt, terwyl Epwarps dit in 17sr 
aan ’t licht gaf : want daar is de kleine met de geele 
Kuif afgebeeld, dien Epwarps ons ook in ’t vervolg, 

zo wel als den zwarten Kakatoe, zal vertand „i 
(56) Pfittacus viridis Brafilienfis. Epw. 4v. T. 1Ót. 

Píittacus Brafilienfis Fronte rubrâ. Brrss. Av. IV. p. 254 
Groene Pappegaay met blaauwen Backen. Krein. Píitta- 
cus Brafilienfis. Linn. Sy/Z. Nat. XII. Gen. 45. Sp: 36. 
Syft. Nat. X. Gen. 44. Sp. 30. Brafiliaanfche Pappegaay. 
Nat, Hift. 1. D. IV. Stuk, bladz. 266. 
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me Duiven, en fomtyds in grootte den bekenden Afchgraauwen Pappegaay, met 
de roode Staart, overtreffende. | 

_ De Bek, van maakzel als in andere Pappegaaijen;, is geheel Vleefchkleurig, uit- 
genomen het Wasch aan het Grondftuk van de Bovenkaak , waar in de Neusgaterì 
geplaatft zyn, en % welk donker is. Hy heeft aan den rand van de Bovenkaak we= 
derzyds een bogtje ‚ doch geenen eigentlyken hoek, gelyk in veele Pappegaaijen. 
Het voorfte van den Kop , geheel rondom den Bek , is {choon Scharlakenrood: de 
Oogen zyn van eene donkere Kleur , (taande in een ligt Afchkleurigen Kring van eene 
kaale Huid, Ten deele onder, ten deele agter ieder Oog, aan de zyden van den Kop; 
is eene rondagtige Hemelfchblaauwe Plek. De Kruin van den Kop is geelagtig groen: 
de Nek en Rug donkergroen: het onderfte des Lighaams, van de Keel tot aan de 
Dekveders onder aan de Staart, helder groen, een weinig naar ’t Geele trekkende, 
zynde de gedagte Dekveders lichtft en geelft. De grootfte Slagpennen van de Wie- 
ken zyn donker; de middelften hebben haare buitenfte Baarden geel, terwyl de ove- 
rige Slagpennen, naaft aan de Rug, groen zyn met geele Randen. De eerfte en 
tweede ry der Dekvederen , boven de Slagpennen, zyn ook geel gerand en donker 
groen; de kleine Dekveders lichter groen: de Schouder of rand van de Wiek, by 
het Gewricht, is geel, en wat laager, daar hy op de Borft valt, met roode Vedertjes 
bezet. De groene Veders, op het agterfte van den Hals en de Rug, zyn donker- 
agtig paarfch gerand: de Stuit en Dekveders boven aan de Staart zyn groen, zo wel 
als de middelfte Veders van de Staart, waaraan roode volgen, en de buitenfte Ve- 
der, wederzyds, heeft haaren uitwaardfen Baard blaauw, De onderzyde van de 
Staart vertoont zig rood, doordien de binnenfte Baarden van alle de Veders die Kleur 
hebben. De Tippen van alle de Staartveders zyn, zo wel van onderen als van bo= 
ven, fchoon geel gekleurd. Hy heeft twee Vingeren voorwaards en twee agter- 
waards aan ieder Voet, gelyk andere Pappegaaijen. De Pooten en Voeten waren 
gedekt met ruuwe Schubben, van eene bruinagtige Afchkleur. 

De Afbeelding is gemaakt near een leevenden Vogel, ten huize van een Kooijen- 
maaker, daar de Pappegaay en Kouw uithangt, in Crooked- Lane te Londen , die ook 
een Koopman was in uitheemíche Vogelen. Hy berigtte my , den Vogel gekogt te 
hebben van iemand, die denzelven uit Brafil hadt overgebragt. Dezelve verfchilt veel 
van de groote groene Pappegaaijen, die gemeenlyk tot ons komen uit de Weftin- 
diën, en ik geloof, dat wy ’er nog geene Afbeelding of befchryving van hebben. 

SSSSSSSSESSSTSSSISSSISSSSS SIS SSS SSS SSS SSISISIE: 

P.A Ak LVIL 

De groote groene WWeflindifche Pappegaay (57). 

Dit is een Pappegaay van de grootfte Soort , zynde in grootte gelyk mèt, of zêlfs 
grooter dan, onze grootfte tamme Duiven. 
__Hy heeft den Bek witagtig, met eenen aanmerkelyken hoek aan de kanten van de 
Bovenkaak wederzyds. De Neusgaten ftaan redelyk digt by elkander, in het Wasch 
dat het Grondftuk bedekt van de Bovenkaâk. De Oogen hebben Goudkleurige Krin- 
gen, en zyn omringd met eene Vleefchkleurige kaale Huid. Het voorfte van den 
Kop, tot aan de Oogen toe, is Hemelfchblaauw ; het overige fchoon geel, met ee- 
nig mengzel van Rood, ter plaat{e daar het Geel zig met het Groene van den Hals 

ver= 

_ (5%) Pfittacus viridis major Occidentalis. Enw. 4v. vus,. Linn. Sy/f. Nat. XII. Gen. 45. Sp. 32. Syf, 

T. 162. Pfittacus viridis Capite luteo Fronte Coerulcâ, Nat. X. Gen. 44. Sp. 27. Bonte Amazoon. Nat. Hijt, 
_ Friscn Ao IV, T, 47. Pfttacus Amazònicus värius. 1, D.V, Stuk, bladz. 263. 

Baiss. Av. IV. p. 281, T, 26. £, 2, Plittacus efti- ak , 
WL, Deel, Q 
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vereenigt. De geheele Hals in ronde, als ook de Rug , is groen. De grootfte of 

buitenfte Slagpennen der Wieken, zyn aan haare Tippen donker en by-de inplanting 

groenagtig; de naaftvolgende zyn Hemelfchblaauw getipt en laager Scharlaken rood; 

de binnenften, naaft aan de Rug, zyn groen met geele Randen. «De Dekveders, 

naaft boven de Slagpennen, Zyn geheel groen; de kleine Dekveders Goudgeel, en 

deeze Kleur wordt een weinig verzagt door het Groene vande gedagte Dekveders 

daar onder, * welk ’er door heen fpeelt. Op den Schouder van de Wiek , naby het 

Gewricht, zyn eenige roode Vedertjes onder de geele vermengd. De Dekveders 

aan de binnenzyde der Wieken zyn groenagtig geel, en de Slagpennen aan de bin- 

nenzyde zeer blaauw groen. De Borft en het Lyf zyn licht blaauwagtig groen, de 

Veders met eene donkere Franje. De. Dyën, het Onderlyf en de Dekveders on- 

“der aan de Staart, zyn geel. Het Donsagtige gedeelte van de geele Veders aan den 

Kop, de. Wieken en het Lyf, is van een roode Kleur. De Stuit is gedekt met 

groene Vederen, die geel getipt zyn. De Dekveders aan de bovenzyde van de Staart 

zyn groen, zo wel als de Staartveders zelf, wier kanten een weinig geel zyn, maar 

de uitwaardfe Baarden der buitenfte Vederen blaauw. De binnenzyde van de Staart 

vertoont zig gedeeltelyk rood; alzo de binnenfte Webben der Vederen, naar onderen 

toe, rood zyn. De Tippen inwaards zyn donker groen. De Pooten en Voeten 

zyn van maakzel als in andere Pappegaaijen, met donker bruine Schubben gedekt; 

en hebben de Klaauwen zwartagtig. A 

Deeze Vogel behoorde in eigendom aan mynen Waardigen Vriend, den Schild: 

knaap James TueoBALD; die hem aan my zondt, onmiddelyk na dat hy geftor= 

ven was. Hier door had ik gelegenheid om hem naauwkeuriger te onderzoeken, dan 

ik den leevenden Vogel zou hebben kunnen doen. Deeze Pappegaaijen zyn te Lon- 

den vry gemeen, en, hoewel waarfchynlyk van eene zelfde Soort zynde; verfchillen 

zy doch wel een weinig van elkander. In fommigen heerfcht het Geel meer, in an- 

deren minder, en het eerfte heeft, geloof ik, meeft in de Mannetjes Vogelen plaatsa 

De gemelde was een der fraaiften, my voorgekomen. De Heer Arprn heeft hem 

in zyn Derde Volumen, p. 11; uitgegeven; alwaar hy, doch valfchlyk, zegt, dat 

de Pooten nederwaards tot aan de Voeten met Vederen bekleed zyn. Hy noemt 

denzelven de Barbados Pappegaay. Ik hope ,* wanneer ik Vogels uitgeef, die reeds 

door ALBIN in‘Afbeelding gebragt waren, dat myne verbetering in de Tekeningen 

my verfchoonen zal, … | | 

BEL A AT ALERIIL 

De Afchgraauwe en roode Pappegaay (58). 

Deeze Vogel heeft ongevaar de grootte van een tamme Duif, of van den ge- 

woonen Afchgraauwen , [dien men anders de Blaauwe Pappegaay noemt] met de 

roode Staart, daar het een Soort van is, of mooglyk even de zelfde, toevallig in 

Kleur van Pluimagie veranderd. 
De Bek is zwartagtig , krom als een Haak, met hoeken aan de kanten van de Bos 

venkaak. „De Tong is rond aan’ End, zwart en zagt. De Neusgaten zyn redelyk 
digt by elkander geplaatft, in het witte Wasch, dat een gedeelte des Beks van bo- 

ven bedekt. Dit Wasch fchiet met een hoek wederzyds onder de Neusgaten op den 

Bek, zodanig als ik het nooit in andere Pappegaaijen waargenomen heb. De zyden 

van den Kop zyn gedekt met Plekken van eene kaale Huid, van witagtige Kleur, 
ud wel- 

_(58) Pfittacus cinereus rubro-maculatus. Epw. Aw 45. Sp. 94. Syft. Nat. X. Gen. 44." Sp. 29, Nat. Hijt. 

T. 163. ref. ad Erithacum. Linn. 89/7. Nat. XIL, Gen, LD, IV. Stuk, bladz. 257. gens 
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welke woorwaards zig aan den Bek voegen. In ’ midden van deeze Plekken ftaan 
de Oogen, die naar evenredigheid klein zyn, met helder geele Oogkringen. De 
Pluimagie van den geheelen Vogel (uitgenomen de Staart) iseen mengzel van Afch- 
graauwe en roode Vederen. enige weinigen, naamelyk, van ieder Kleur, zyn 
plekswyze by elkander, over den geheelen Kop, den Hals, het Lighaam en de 
Wieken, geplaarft; ’% welk een uitvoerige mengeling maakt van de Kleuren, die 
beiden donkerer zyn op de groote Veders der Wieken, dan elders. De Staart is ge- 
heel rood, met de Vederen kort en egaal van langte, niet veel de langte der Wie- 
ken, wanneer die toegeflagen zyn, overtreffende. De Pooten en Voeten zyn van 
maakzel als in alle andere Pappegaaijen, en gedekt met eene ruuwe gefchubde Huid, 
welke donker Afchgraauw of zwartagtig is. 

De gewoone Afchgraauwe Pappegaay komt zo zeer met deezen overeen, dat het 
Afdrukzel voor beiden zou kunnen dienen. De befchryving van den Bek, de Oo- 
gen, Staart, Pooten en Voeten, is volmaakt de zelfde. Al het verfchil beftaat daar 
in, dat de gewoone zyn Pluimagie over *t geheele Lighaam Afchgraauw, lichter 
aan de Stuit en ° Onderlyf, en donkerer op de groote Slagpennen heeft. 

Deeze Vogels komen van Guinée, aan de Kuft van Afrika. De gewoone Graau- 
we zyn in Londen bekend by den naam van Guinea Birds, dat is Guineefche Vo= 
gels. De Heer Baronet HaNs SLOANE heeft my verhaald, dat de roode en blaauwe 
Soort gevonden wordt op een Eiland, dat in bezitting der Portugeezen is, leggende 
aan de Kuft van Afrika in den Atlantifchen Oceaan , onder de Evennachts-Lyn, het 
Liland van St. Thomas genaamd. Ik tekende deezen Vogel naar *t Leven, ten hui- 
ze van Sir CHARLES WageR, in den jaare 1736. Hy werdt vervolgens aan Sir 
HANs SLOANE prefent gedaan, die hem thans, in den jaare 1750, ten zynen Huize 
in Chelfca in * Leven heeft. WrLouarsy heeft, pag. 114, de befchryving ont- 
leend van den Afchgraauwen Pappegaay van ALDROVANDUS; door wien gezegd 
wordt, dat zy komen van Mina, een Indiaanfche Stad, en Arin zegt ‘er van, in 
zyn Hiftorie der Vogelen, Vor. 1. p. 12: deeze Soort komt uit Ooftindie. Ik oor- 
deel dat zy beiden mis hebben; alzo ik verzekerd ben, dat de genen, die wy ’er van 
bezitten, uit Afrika, en gemeenlyk over de Weftindiën, ons toegebragt worden door 
onze Handelaars op Guinée, die onze Suiker-Eilanden van Slaaven voorzien (*). De 
gemengeld Afchgraauwe en roode Pappegaay was nog niet befchreeven. 

BEADS HIE IEDER MEE DERNIER IPHONE HHA 

Berle Aaaah 

De Kleiner Groene Pappegáay (59). 

Deeze is een weinig kleiner dan de voorgaande Pappegaaijen , zynde van de groot- 
te eener middelflag Duive. Onderfcheidingshalve mag hy de Groene Pappegaay, 
met een rood , blaauw en geelen Kop, geheten worden; alzo dit by zyn groene 
Plaimagie heerlyk afiteekt ({). | 

De Bek is van eene witagtige Kleur, met zyne Punt en de zyde daar nevens don- 
ker, hebbende de Bovenkaak een Golfje of Hoek in haaren Rand, ter wederzyde. 
Aan het Grondftuk is, in ’t bovenfte gedeelte, een witte Huid, het Wasch genaamd, 

waar 
(*) [Cufusmodi omnes ex Mina Civitate D. Georgi Pfittacus Autumnalis. Linn. Swf. Nat. XII, Gen. 45. 

Indic4 adferri. afunt, zegt ArprovAnpus van den Sp. 27. Syt. Nat. X. Gen. 44. Sp. 31. Amerikaan- 
Afchgraauwen Pappegaay. ’tIs zeker, dat hy St. Geor- _ fche Pappegaay. Nat. Hift, IL, D. IV. Stuk, bladz, 266. 
ge del Mina, aan de Kuft van Guinée, daar mede be- (t) [Het Franfch Onderfchrift op de Plaat, le plus 
doeld, en dus geenszins in de plaats der afkomft mis- petit Perroquet verd, dat is de allerkleinfte Groene Pap- 
getaft hebbe, gelyk de Heer Epwarps oordeelt.] _ _ _pegaay, luide gebrekkelyk. Want die van Plaat LXIII, 

(59) Pfittacus viridis minor Occidentalis. Epw. Av. flegts-le petit genoemd, is kleiner dan deeze,} 
T, 164. Pfittacus Americanus, Biss. dv. IV. p. 293. | 

2 
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waat in de Neusgaten Zyn geplaätft. De Kringen rondom de Oogen zyn van een 

heldere Goudkleur, en de Oogen ftaan in een klein Plekje van een kaale witte Huid. 

Het Voorhoofd, tot aan de Oogen toe, is gedekt mer Scharlakenroode, het agter- 

fte van de Kruin des Kops met blaauwe Vederen. Van het Grondítuk der Onder- 

kaak, ter wederzyde van den Kop, ftrekt zig een Oranjekleurige rondagtige Plek. 
eN 

nederwaards uit onder ieder Oog; zynde het overige van den Kop, de Keel en Hals, 

groen ; het agterfte van den Hals, de Rug, Stuit en bovenzyde van de Staart, donker 

groen: het voorfte van den Hals, de Borft, Buik en Dyën, helderer groen; het 

Onderlyf, en de Dekveders onder aan de Staart, zeer licht groen, naar *t Geele trek- 

kende. De grootfte Slagpennen der Wieken zyn donker, met een weinig Blaauw 

aan de randen van de buitenfte Baarden der Vederen; die naaft aan dezelven volgen 

zyn blaauw getipt, en rood aan het onderfte van haare uitwaardfe Baarden; de bin- 

nenfte Slagpennen, die op de Stuit vallen, zyn groen, gelyk ook alle de Dekveders 

der Wieken, uitgenomen die van de zogenaamde Bafterd-Wiek , de groote Slagpen- 

nen bedekkende, welke blaauw zyn. De Schouder van de Wiek , die op de Borít 

valt, is geel. De Pooten zyn kort. Van de Vingeren ftaan twee voor-en twee 

agterwaards aan ieder Voet; die altemaal met een ruuwe gefchubde Huid, van eene 

Loodkleur of Afchgraauw, gedekt zyn, hebbende de Klaauwen donker. 

Deeze Vogel was in bezitting van de Gemaalin van den Heer CHARLES WAGFR;, 

die my met een Gezigt daarvan, ten Huize van gezegden Heer , op het Admiraaliteits- 

Hof, verpligtte. Mevrouw verhaalde my, dat dezelve uit de Weftindiën gebragt 

was, maar zy kor niet zeggen van welke Plaats. Ik heb de origineele Tekening 

met alle de befchryvingen van Pappegaaijen, welken ik vinden kon, vergeleeken; 

doch my is ‘er geene voorgekomen, die daar mede ftrookte: des ik geloof, dat het 

een tot nog toe niet befchreeven Vogel is. 

eenderde dende eee de ntt ded an Ai be i 

BE AA TILE | 

De Pappégaay met een Valks- Kop (6o). 

Deeze Vogel heeft ongevaar de grootte van een kleine Duif, en 1s merkwaardig, 

doordien hy naar evenredigheid de Staart langer heeft, dan gewoonlyk in die Pappe- 

gaaijen, wier Staartveders van gelyke langte zyn. Hy heeft den Bek zwartagtig of 

donker van Kleur, vry Haakig en met taamelyk diepe uitfnydingen aan de zyden van 

de Bovenkaak. De Neusgaten zyn taamelyk digt by elkander geplaatft in het Wafch;, 

dat het Grondftuk van de Bovenkaak bedekt. De Oogen hebben Kaneelkleurige 

Kringen en rondom zig een kaale Huid, van eene donkere of zwarte Kleur. De 

Kop is geheel met bruine Vederen gedekt, even als wy dit zien in fommige Valken; 

zynde het middelfte gedeelte der Vederen licht en de randen donker, het welk een 

_ bevallige fpeeling maakt. De Hals in de geheele rondte, als ook de Borft en Buik, 

zyn gedekt met fierlyke roodagtig purperkleurige Vederen, met Tippen of Franje 

van helder Blaauw, hetwelk een aangenaame verandering van Rood en Blaauw op 

gebroken dwarfe Lynen voortbrengt. De Rug, de Stuit en de bovenzyde der Wie- 

ken zyn fierlyk groen, de Tippen van de groot{te Slagpennen donker blaauw , en de 

bovenzyde van de Staart is groen, uitgenomen de zyd- Vederen, die donkerblaau- 

we Tippen hebben. De Dekveders aan de binnenzyde der Wieken zyn geelagtig 

groen, zo wel als de zyden des Lighaams onder de Wieken; terwyl de Slagpennen 
aan 

(6o) Pfittacus Orientalis Capite Accipitris. Epw. 4v. Pûttacus Accipitrinus. Linn. Syt. Nat. XII, Gen. 45: 

T. 165. Pfittacus elegans. Crus. Etot, 365. Raj. 4v. Sp. 38. Syjt. Nat. X. Gen. 44. Sp. 32, Bruinkop: 

32. Püttacus varius Indicus. Brass. dv. IV. p. 300, Nat. Hijt, 1. D. IV. Stuk, bladz. 267. 
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de Staart zyn groen van Kleur, hebbende het midden van den Buik een mengeling: 
of Vlak van Rood, die aan haare kanten trapswyze in het Groen verfinelt. De Poo- 
ten, Vingers en Klaauwen, zyn van maakzel en geplaat{t even als in andere Pappe-. 
gaaijen, altemaal van eene donkerbruine Kleur, De groene Veders op de Rug en 
de Dekveders van de Wieken en Borft, hebben een zeer fmal randje of franje van 
eene donkere of zwartagtige Kleur. 

Deeze Vogel behoorde my zelf toe, De Koopman. in Vogelen, van wien ik hem 
kogt, zeid my dat dezelve uit Coftindie overgebragt ware, doch ik geloof eer, dat h 
een Inboorling der Weftindiën is, om dat ik ‘er veelen van gezien heb, en dat Vo- 
gels uit Ooftindie zeldzaamer zyn. Schoon WiLoucmgY in zyne Ornitbologie, 
pag. 113, ons de befchryving van deezen Vogel, door ALDROVANDUS, medege- 
deeld, en ‘er eene befchryving van hem zelf bygevoegd heeft; nogthans, dewyl 
ik er nergens een Afbeelding van vind, hope ik dat deeze Aftekening naar ’t 
Leven, met een byzonderer befchryving dan eenige der voorgemelden , aan de Lief 
hebbers niet onaangenaam zal zyn. 

BERET AR ALE ETL 

De Donkere Pappegaay (62). 

Deeze Vogel heeft ongevaar de grootte van de gemeene blaauwe Duiven, die in 
onze Duivekotten broeden (*). Hy is merkwaardig, door een zeer flegte Kleur te 
hebben onder de Pappegaaijen, een Geflagt van Vogelen, die uitmunten in fchoon- 
heid van Pluimagie. De Bek is van figuur als in andere Pappegaaijen, als zynde op 
*t midden van de Bovenkaak zwart, en hebbende de Huid, waar in de Neusgaten 
ftaan, ook donker of zwartagtig. Het Grondftuk van den Bek is geel; het overige, 
tot aan de Punt toe, fierlyk rood. De Oogen zyn Kaneelkleurig, omringd met ee« 
ne witagtig Afchgraauwe kaale Huid. De Kruin van den Kop is donker of zwart- 
agtig: de zyden onder de Oogen en het agterfte van den Hals zyn groenagtig: de 
Rug is donker, de Stuit wederom groenagtig van Kleur, en de Staart aan de boven« 
zyde groen. De uitwaardfe Baarden van de twee buitenfte Staartvederen zyn blaauw, 
en de Staart is van onderen donker groen, hebbende aldaar fierlyk roode Dekvederen. 
De Keel, ter langte van een Duim of meer onder den Bek, is fierlyk blaauw: de 
Borft, Buik en Dyên, zyn van eene donker bruinagtige Afchkleur: de Wieken zyn 
groen, maar de binnenfte Slagpennen, naaft aan de Rug, hebben geele Randen: de 
Pooten en Voeten, van maakzel als in de meefte Pappegaaijen , zyn met eene 
Schubbige Huid, die Loodkleurig is, gedekt: de Klaauwen taamelyk fterk en zwart. 
De Kleuren veranderen niet eensklaps in deeze Vogel, maar ieder Kleur vermengt 
zig trapswyze en verdwynt in de nabuurige Kleur, uitgenomen de roode Vlak onder 
de Staart, welke vry duidelyk bepaald is. 

Deeze Pappegaay was in bezitting van mynen veel Geagten Liefhebber en Vrind, 
den Heer PETER COLLINSON, Lid van de Koninglyke Societeit, die denzelven ee- 
nige Jaaren in % Leven gehouden heeft, en my noodigde om ’er eene Aftekening 
van te maaken, geevende my bericht dat dezelve uit Nieuw Spanje of Mexiko, op _ 
het Vafte Land van Amerika leggende, was overgebragt. Hoewel dezelve niet zo 
mooy is als veele anderen, houd ik hem doch voor zeer zeldzaam, als de eenigfte 
zynde van deeze Kleur, die ik het geluk gehad heb te zien, niettegenftaande myne 

vly- 
(62) Pfittacus fufcus Mexicanus. Epw. 4v. T, 167, Nat. Hift. 1. D. IV. Stuk, bladz. 256. 

Pfittacus Nove Hifpaniee. Briss. 4v. IV, p. 303. Pfit- (*) [Waarfchynlyk heeft Epwarps daar mede die 
tacus fordidus. Lann, Syf?. Nat. XII, Gen. 45. Sp, 40. Wilde Duiven bedoeld, Velduliegers genaamd, welke Syft. Nat, X, Gen, 44. Sp. 18. Graauwe Pappegaay. veelal in Duifhuizen, op ’t Land geplaatft, neftelen.} — 
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Pab ek seria atd 
De kleine JP'it- Borflige Pappegaay (64). 

Deeze fcheen my omtrent de grootte te hebben van een Tortelduif of van de klei 

ne witte Duifjes, die wy in Kouwen houden. Ik maakte ’er een Tekening van; 

welke my nagenoeg Levensgrootte fcheen te zvn, en de toegeflagen Wiek afmee- 

tende bevond ik die vyf Duim lang, waar door men de grootte van het Origineel 
uitde Afbeelding, alhier voorgefteld, gemakkelyk kan beoordeelen. | 

De Bek is haakig krom, hecft zyne kanten hoekig, en een {malle Huid aan het 
Grondftuk van de Bovenkaak , waar de Neusgaten, in het bovenfte gedeelte, taame- 

lyk digt by elkander ftaan. De geheele Bek is van een bruine Vleefchkleur, aan het 
Grondftuk lichtft zynde, en naar de Punt toe allengs verdonkerende. De Oogkrin- 

en zyn Kaneelkleurig: de Oogen geplaatft in Vleefchkleurige Plekken van een kaa- 
le Huid, die dezelven omringt , van weinig breedte. De geheele Kruin, boven 

de Oogen, is met zwarte Vederen gedekt. Van de hoeken des Beks af , loopen 
twee langwerpige groene Vlakken, onder de kaale Huid, die de Oogen omvangt, 
heen. De Keel en de zyden van den Kop zyn geel, wordende het agterfte van den 
Hals allengs Oranje-Kleur. De geheele Rug, Stuit en Staart, zo wel boven als be- 
neden , zyn zeer bevallig groen. De grootíte Slagpennen hebben haare uitwaardfe 
Baarden blaauw; de middelften haare buitenfte Randen Geelagtig : de overigen, naaft 
aan de Rug, zyn geheel en al groen, gelykerwys alle de Dekveders der Wieken, 
die op dezelven leggen. De Borft is, tot aan de Pooten toe, met witte Vederen 
gedekt: maar de zyden onder de- Wieken, de Dyën, het Onderlyf en de Dekve- 

ders onder aan de Staart, zyn Geel of Oranjekleurig: de Pooten en Voeten, van 
maakzel als in andere Pappegaaijen, gedekt met ruuwe Schubben , die donker Afch- 
graauw Zyn, en de Klaauwen zwartagtig. 

Deezen Vogel vond ik in handen van een Handelaar in Vogelen , die Herberg hielde 
in FZ’bite Hart Yard, by het Strand, te Londen. Hy verzekerde my , dat dezelve 
afkormítig ware van de Caracques, een gedeelte der Spaaníche Heerfchappyën op ’ 
Vafte Land van Amerika. Ik heb alle de Berigten onderzogt, welken ik tot Pappe- 
gaaiien betrekkelyk by verfchillende Autheuren kon vinden; doch daar is my geen 
voorgekomen, welk met den hier befchreevenen ftrookte. Het is een zeer mooy 
Pappegaaitje, en, naar alle waarfchynlykheid niet befchreeven zynde, hope ik, dat: 
men hem het uitgeeven waardig zal keuren. 

BEEM vs doer nia Me 

De eerfle zwartgekapte Lory (65). 

Deeze Vogel fcheen my toe, wat grooter dan een Tortelduif te zyn, maar niet 
volkomen zo groot als een gewoone Tamme Duif. De langte van de Wiek, geflooten 
zZynde, was een vierde Duims minder dan zes Duimen; door welk Kenmerk ieder 
een naar deeze Afbeelding een andere van de Natuurlyke grootte maaken kan. 7 

e 
(61) Pfittacus minor viridis & coccineus , Peêtore (65) Pfittacus coccineus Orientalis Vertice nigro. 

abo. Epw. 4v. T. 169. Pfittacus Mexicanus Peétore Epw, 4v. T. 170. Plttacus Lorius Philippenfis, Brrss. 
abo, Briss. 4v. IV. p. 297. Pfittacus melanocephalus. Av, IV. p. 225. T. 23. fig. 2. Pfittacus Lory. LINN. 

Linn. Syl. Nat, XI, Gen. 45. Sp. ar. Syft. Nat. X. _Syf?. Nat. XIL Gen. 45. Sp. 27. Sy/t. Nat, X. Gen. 44 
Gen. 44. Sp. 33. Wit-Borftige Pappegaay van Meziko. Sp. 24. Philippynfche Lory. Nat, Hijt. 1. D. IV. STUK; 
Nat. Hift. 1. D. IV. Stuk, bladz. 268. bladz. 26r. 
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zo VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
De Bek is Oranjekleurig, met een haak aan de Punt. De kanten van de Boven- 

kaak zyn gegolfd, maar niet fchielyk genoeg om hoeken te maaken. De Neusgaten 
ftaan taamelyk digt by elkander, in een donker Wasch aan het Grondftuk van de 
Bovenkaak. De Tong is zagt, rond, glad en van eene zwartagtige Kleur. De 
Oogen hebben roodagtig geele Kringen, en ftaan in eene donker gekleurde Veder- 
looze Huid, De geheele Kruin is gedekt met zwarte Vederen, die eenen Purper- 
kleurigen Glans hebben: zynde het overige van den Kop, de Hals, Rug, Stuit en 
de geheele onderzyde des Lighaams, altemaal zeer fchoon Scharlakenrood, uitge- 
nomen een geel Halfmaantje op de Borft en eenige blaauwe Veders aan de Dyén, 
effen boven de Kniejen. De Wieken zyn aan de bovenzyden groen, met de groot- 
fte Slagpennen donkerft, hebbende de andere Slagpennen, en de eerfte ry der Dek- 
vederen naaft boven dezelven, iets Geels aan haare Randen. De rand of Schouder 
van de Wiek, by het Gewricht, is fierlyk Hemelfchblaauw. De binnenfte Dekve- 
ders van de Wieken zyn blaauw, maar worden donker of zwart, daar zy op de bin- 
nenzyden van de Slagpennen vallen, en de inwaard{e Baarden van alle de Slagpennen 
zyn fchoon geel, uitgenomen aan haare Tippen , welken zy donker hebben. De 
Staartveders zyn, zo wel boven als beneden, rood, maar trekken een weinig naar 
Purper aan haare Tippen. De Dekveders van de Staart, zo wel van onderen als van 
boven, zyn insgelyks rood; de Pooten en Voeten, van maakzel als in andere Pap- 
pegaaijen, donker Afchgraauw of Loodkleurig, met fterke zwartagtige Klaauwen. 

Deeze Vogel behoorde aan mynen goeden Vrind en begunftiger, den Heer Ba- 
ronet HANs SLOANE, ten wiens Huize ik de Origineele Tekening daarvan maakte. 
Deeze en alle andere Soorten van Scharlakenroode Pappegaaijen , die men Lories 
noemt, komen uit Ooftindie. Ik kan niet ontdekken dat van de hier befchreevene 
Soort tot nog toe gewag gemaakt of een Afbeelding uitgegeven is, door eenig be= 
fchryver van de Natuurlyke Hiftorie. Deeze, denk ik, zal met de Af beelding van 
ALBIN bedoeld zyn : doch hy heeft denzelven een geelen Ring om den geheelen 
Hals gegeven, terwyl die op de Borft alleen moeft zyn geweeft. (Zie zyne Hiftorie 
der Vogelen, Vor. Iì p. 13.) Ik heb een grooter getal van deeze Soort, dan van de 
naaftvoorgaande of van eenige andere Lories, gezien, die allen zeer naauwkeurig 
met onze befchryving overeenkomftig waren. 

Pe A cArk LXVIL 

De Scharlakenroode Lory (67). 

Deeze Vogel heeft de grootte van den laatít befchreevenen, of is gelyk aan een 
kleine Duif, verfchillende van de twee voorgaande Lories hoofdzaakelyk daar in, dat 
hy de Kruin van den Kop niet zwart maar rood heeft. De Bek is Oranjekleurig , 
hebbende de Bovenkaak over de Onderkaak nederhangende en {pits gepunt even als 
in de overige Pappegaaijen. De kanten van de Bovenkaak hebben een Golf of Bogt, 
welke in de Afbeelding zeer wel is uitgedrukt. De Neusgaten ftaan digt by elkan- 
der, in het Afchgraauwe Watch , * welke het Grondftuk van de Bovenkaak in % 
midden bedekt. De Oogkringen zyn fierlyk Oranjekleur, rondom de Appelen lich- 
ter en donkerer in de buitenfte Omtrek; zynde de Oogen geplaatft in kaale Plekken 
van eene Afchgraauwe Huid. De Kop, de Hals, * geheele Lighaam, zo wel an 

N O= 

(67) Pfittacus coccineus Orientalis , Alis ex viridi _taicus Lory. Ray. Av. rsr. Pûttacus garrulus. Linn. 
& nigro variis. Epw. 4v. T. 172. Píittacus rufus, Fe- Sy}. Nat, XII, Gen. 45. Sp. 25. Pfittacus Aurore. Sy/t. 
moribus & Alis viridibus. Friscu. Av, IV. T.45. Plit. Nat. X. Gen. 44: Sp. 22. Lory van Ceram, Nat. Hift. 
tacus Lorius Ceramenfis. Briss, 4v. IV. p. 215. Pit- ID. IV. Stuk, bladz. 259. 
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ee, VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

heele Kop, de Hals, het Lighaam zo wel boven als beneden, de Zyden onder de 

Wieken, de Dyën en Dekveders boven en beneden de Staart, zyn heerlyk Schar- 

lakenrood; doch het voorfte van den Hals en de Borft is lichter, met een weinigje 

eel aan de kanten der Vederen. De grootfte Slagpennen zyn rood, met groene 

Tippen; zo wel als de middelften; maar de drie of vier overigen, naaft aan de Rug, 

hebben in % geheel een zeer fchoone Hemelfchblaauwe Kleur. De Dekveders der 

Wieken, van de eerfte ry, zyn rood met groene Tippen, gelykerwys de Slagpen- 
nen, die zy bedekken: de kleinfte Dekveders zyn geheel rood, uitgenomen de to 

der Wiek, by het Gewricht, welke groen is, en de binnenzyden der Wieken zyn 

bleekrood, behalve de enden der Slagpennen, welke donker zyn. De Veders van 

de Staart zyn een weinig gepunt, die in ° midden langer dan de zyd-Veders, en al- 
len doffer roc dan die van °t Lighaam. De twee buiteníte Veders, en de Tippen 
van alle de anderen, zyn een weinig met Groen gekleurd. De onderzyde van de 
Staart is dof rood; de Dekveders onder aan de Staart (die in de Afbeelding niet vertoond 
worden.) zyn dof rood, met een heerlyk blaauwe Franje. De Pooten zyn van 

eene donkere of zwartagtige Kleur, en komen in gedaante met die van andere Pap- 
pegaaijen overeen; zynde de Vingers met zeer fterke Klaauwen gewapend. | 

Dit overfchoone en zeldzaame Pappegaaitje is het eenigfte in zyne Soort , dat ik 
immer heb gezien. Het ftondt opgezet en op een Stokje zittende, te koop in ’t Raam 
van een Poppen-Winkel te Londen, daar ik het kogt. De Verkooper kon my geen 

berigt geeven, van waar het was gekomen. Ik onderzogt het naauwkeurig ; eer ik 
er een Tekening van maakte, en bevond dat het de volmaakt Natuurlyke Huid 

had van een Pappegaay. Myn groote begunítiger, de Heer HANS SLOANE, heeft 
er , wegens de zeldzaamheid, een plaats aan gegeven, in zyne Verzameling van Na- 
turaliën, en daar werdt het gezien door een Heer, die zyn Ed. verzekerde, dat hy 

eens een van de zelfde foort in * Leven had gehad, en dat zyn Vrind, daar hy het 
van kreeg, hem zeide, hoe het van ° Eiland Borneo, in Ooftindie, gekomen was. 

Ik kan er nergens eenig Bericht van vinden, en geloof dus dat het nog niet was be- 
fchreeven. 

EA AT DENK 

De Lory-Parkiet (69). 

Dé Afbeelding ftel deezen Vogel in de Natuurlyke grootte voor. Schoon hy het 
Lighaam groen heeft , tegenftrydig met de andere Lories, wier Lighaamen ten 

rootften deele rood zyn, nogtans komt hy met de twee eerfte Soorten daar in over- 

een, dat hy de Kruin van ’ Hoofd zwartagtig blaauw heeft, en met alle de vier laatft 
befchreevene in de gedaante en Kleur van den Bek, de Voeten en de kaale Huid 
rondom de Oogen, als ook in het hebben van een roode Borft en Keel, In fchoon- 

heid van Kleuren en fierlyke fchikking van derzelver veranderingen, wykt hy voor 
geenen der gemelde Vogelen. 

De Bek is van een heldere Oranjekleur, taamlyk Haakig, en aan de kanten van de 
Bovenkaak golfagtig geboogen. De Neusgaten ftaan in een donker Wafch, aan het 
bovenfte gedeelte van den Grondfteun des Beks. De Oogkringen zyn roodagtig 
Oranjekleur , omringd met Plekken van eene kaale Afchgraauwe Huid. De Kruin 
des Kops is gedekt met donkere Vederen, die een fchoonen blaauwen Glans hebben, 

en 

(69) Pûttacus minor e coccineo viridis, Orientalis, Kab. I. T. 6o. fig. 2, 3. Pfittacus ornatus. Linn. Sy/% 
Epw. 4v. T. 474. Plttaca Indica varia. Briss. dv, Nat. XII, Gen. 45. Sp. 19. Syt. Nat, X. Gen. 44» 
p. 366. Avis Paradifiaca Orientalis elegantiflima. Szs. Sp, 14. Bonte Parkiet. Nar. Hijt, 1, D, IV,Sruw ‚bl. 251. 
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74 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

den van de Wieken en Staart, zyn van een bevallig Groen, trekkende noch naàr % 

Blaauwe , noch naar *t Geele ‚ maar de tuifte. middelmaat tuffchen beiden houdende: 

(In ’ kleuren, weet men, wordt het Groen door vermenginge van Blaauw: en Geel 

gemaakt.) Van onderen is de Vogel lichter groen, en meer naar geel trekkende dar 

van boven. De binnenzyden der Wieken zyn bleekagtig donker groen; wordende 

de Punten of Tippen van alle de Staartvederen. trapswyze zeer blaauw Groen en ge- 

heel blaauw naby de Punten, die taamelyk fcherp zyn. De onderzyde van de Staart 

trekt naar donker Groen: de Pooten en Voeten zyn van eene bleek paarfche Vieefch- 

_ kleur, komende in maakzel en. plaatzing der Vingeren met die van andere Pappegaai- 

jen overeen. je | 

Deeze Vogel bevondt zig ‚ in den Jaare 1736, in eigendom van. de Gemaalin van 

Sir CHaRLES WAGER, die my gebruikte, om denzelven voor haar af te tekenen, 

en de vryheid gaf, om er ook een Tekening van te maaken ‚ ten mynen dienfte. 

Haar Edele onderrichte my dat dezelve uit de Weftindiën gebragt ware. Ik heb de 

Vogelkunde van WiLLoUuGHBY doorbladerd , en ’er verfcheide lang geftaarte Pappe- 

gaaijen, allen groen van Kleur, in gevonden; daar hy bladz. 116 gewag van maake; 

doch welke altemaal, in eenige weinige byzonderheden, van. den. alhier befchreeve= 

nen verfchillende zyn, en, alzo hy ‘er geen Afbeeldingen van gegeven heeft, dagt 

ik het niet oneigen te zyn; zulks van deeze te doen, | 

Het gevleugelde Infekt, hier op een Takje zittende afgebeeld, is een Soort vart 

Kapel, welke de Wieken maar weinig met Dons bedekt heeft, zo dat zy zig in de 

geelagtige Plekken doorfchynend vertoonen. Het Lighaam. is beneden donkeragtig;, 

van boven bruiner. De Grond der bovenfte Wieken is geel en Oranje, door elkan: 

der gefehaduwd: de onderfte Wieken zyn Oranjekleurig: alle de vier Wieken ge: 

prenkeld, gevlakt en gezoomd met Zwart; maar de onderzyden der Wieken heb- 

ben langs den Rand kleine witte Vlakjes, die zig aan derzelver bovenzyden niet ver: 

toonen. My werdt verhaald, dat dezelve uit de Weftindiën kwam (%). 

EEE LD BERDE ed Ee ks 

Bk Ast LEXXI. 

De rood- en blaauw-Koppige Parkiet (71). 

Deeze Vogel is hier in de Natuurlyke grootte voorgefteld., Het is een fchoon klein 

groen Parkietje van de langftaartige Soort ; hebbende deszelfs Staart de middelfte Ve- 

deren langft en de zyd Vederen allengs verkortende. De hoeken, aan de randen 

van de Bovenkaak , zyn fcherper en korter afgebroken dan in eenige Pappegaaijen: 

De Bek is aan de Punt zeer Haakig, van eene lichte Afchkleur of witagtig van bo- 

Ven, en beneden wat donkeragtig gefchaduwd. De Neusgaten zyn in het Wafch 

geplaat{t, dat den Bek van het Voorhoofd affcheidt. De Oogkringen zyn geel of 

Oranje; hoedanig eene Kleur ook de kaale Huid heeft rondom het Oog, dat gantích: 

niet gemeen is. Het Voorhoofd, van den Bek tot aan het midden van de Kruin, 

is hoog of Scharlaken rood; zynde het overige van de Kruin, agterwaards, van eene 

fchoone Hemelfchblaauwe Kleur, die allengs verfmelt in het Groene, aan °t agter- 

fte van den Kop. Van de Oogen af langs den Hals, in de Nek, opde Rug, Wie- 

ken en Staart, is de Vogel taamelyk hoog groen, doch aan de Keel, Borft en de ge- 

heele onderzyde , lichter groen, naar ’ Geele trekkende. De Slagpennen der Wie- 
ken, 

(*) Papilio Heliconius Polymnia, Lenn. Sy/?. Nat. XIL. 40. T. 176, Pfittaca Brafiltenfis. Bass. Zv. IV. p… 339: 

Gen. 231. Sp. 58. Syft. Nat. X. Gen. 203. Sp. 47. Pfittacus-Canicu'aris. Linn. Syt. Nat. XIL, Gen.45. Sp: 

Nat. Hift. 1, D. XL. Stuk, bladz 23r. 16. Syt. Nats X: Gen. 44. Sp. IL Rood en Biaauw- 

(71) Pûttacus minor , Capite rubro ceeruleogae. Epw. Kop Parkiet. Nat. Zijt. LD. IV. Stuk, bladz, 247. 
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“6 VERZAMELING var UITHEEMSCHE 

alwaar ik, om eene Aftekening daar van te maaken, gezonden werd door een ander 

Heer, die my gebruikt. Myn Vrind, voor wien ik de Tekening maaken zou, ver- 
haalde my, dat deeze Vogel uit de Weftindiën was gekomen. Het aanmerkelyka 

fte daarin is de bruinheid aan het onderfte van den Kop en de Keel; daar de Kleu: 

ren in de Pappegaaijen doorgaans vrolyk over *t geheele Lighaam zyn. Niets kan 

ik met de befchryving overeenkomftig vinden, zo dat ik hem voor eef niet be- 

fchreevenen moet houden, 

Ei EO LXXII. 

De Granadier (73). 

Dit Vogeltje, dat van Lisfabon was overgebragt , wordt door de Portugeezen 
Granidiero genoemd; maar om wat reden is my niet bekend, als om dat het een 

ftoute Vogel is, die vegten wil door het Draad van zyn Kooitje heen; of mooglyk 
zal de Kleeding der Granadieren van Portugal van eene Oranje- Kleur zyn. De Te- 

kening is naar het leevend Vogeltje, en in de Naruurlyke grootte, gemaakt. 

Het heeft den Bek dik en kortagtig en donker zwart, in een (pitfe Punt uitloopen: 

_de, gelyk de Bekken van zulke Vogeltjes, die Zaad en Graanen pellen. Het voorfte 
van dén Kop is zwart, zelfs rondom de Ogen, die ook donker zyn: {trekkende 

deeze Kleur zig uit rondom de Ooren, aan de zyden van den Kop. Het agterfte 
van den Kop, en de Hals in de gant{che omtrek, over de geheele langte , is van ees 

ne fchoone helder roodagtige Oranje- Kleur, zo wel als het onderfte gedeelte van de 

Rug en de Stuit. Het middelfte van de Rug, benevens de bovenzyde van de Wie- 

ken, en de Staart, die naar het Lighaam te rekenen kort is, zyn allen donker brüin, 

naar zwârt trekkende; zynde ieder Veder gefranjed of gezoomd met een lichter bruin; 

uitgenomen de grootte Slagpennen, die, naar de Tippen toe, geheellyk donker 

bruin zyn. De Buik, tot aan de Pooten toe, is zwart: de Dyën, het onderfte 

van den Buik, als ook de Dekveders onder aan de Staart, zyn witagtig: de Pooten 

en Voeten gelyken naar die van andere kleine Vogeltjes, zynde zo wel de Pooten 

als de Voeten en Klaauwen, van eene witagtige of Vleefchkleur. 

De boven befchreevene Vogel is nu, in den jaare 1750, de eigendom van GrEor- 

GE SHELVOCKE , Schildknaap, Sekretaris van den Hoog Edelen Heer Graaf van Lei- 

cefter, Poftmeefter Generaal. De Heer SrrLvocke onlangs een groote Verzames 

ling van leevende Vogelen van Lisfabon ontvangen hebbende, die uit de Handelplaats 

fen der Portugeezen in afgelegene deelen des Aardkloots afkom'tig waren, was zo 
goed van my, fchoon niet bekend met zyn Ed. zynde, daar van berigt te geeven; 

voegende daar by een vrindelyke noodiging, om een Dag ten zynen Huize te Green: 

wich door te brengen en Aftekeningen daar van te maaken, ten kinde deeze Natuur- 

Iyke Hiftorie van Stoffe te voorzien. Dit Vogeltje kwam van Angola, een Handel: 

plaats der Portugeezen aan de Weftkuft van Afrika. Zyn Gezang is niet lieflyk, 

gelykende naar het geluid, dat het opwinden van een Uurwerk maakt. Ik geloof dat 

men deezen Vogel, veilig, een niet befchreevenen mag noemen. 

De kleine donkere Kapel, met geele Vlakken, als ook het zwart en geele Tor- 

retje, waren my beiden toegezonden door den Schildknaap Rocer NorTuH, van 

Rougham in Norfolk, die zeide, dat de Kapel , noch door ALBIN , noch door 

Wirkes , in hunne befchryvingen der Kapellen en Uilen, aan ’% licht gegeven was. 

Haare grondkleur is donker groenagtig bruin; de Vlakken zyn geel, en in fommigen 
der- 

(73) Paffer Aûgolenfis , Capite nigfo, Collo, Uro- _Orix. Linn. Syft. Nat. XII Gen. rro, Sp. 7. Syf? Nats 
pygioque flavis. Epw. dv, T, 178. Cardinalis Capitis X, Gen. g7. Sp. 5. Nat. Mijl. 1, D. V. Stuk, bl, 523: 

Bone Spei, Brass, 4v, IL p. 114. T. 6, £. 1. Emberiza 
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8 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
De Zegellak- Bek (* 

De onderfte Afbeelding op de Plaat vertoont dit fchoone kleine Vogeltje in zyne 
Natuurlyke grootte. Het heeft de middelfte Veders van de Staart langer dan die aan 
de Zyden, welke byzonderheid, zo ik geloove, anders niet voorkomt in kleine Vo- 
geltjes die Zaad eeten, in dit gedeelte van de Wereld; hoewel gemeen zynde in de 
Klaauwieren, die van den Roof leeven. De Aftekening is naar het leevende Vo. 
geltje gemaakt. | 

De Bek is van eene maatige grootte naar dien van een hard gebekt Vogeltje té rekenen, en van eene fchoon roode Kleur, gelyk Zegel- Lak; * welke, zo ik on- derftel, den naam gegeven heeft aan dit Vogeltje. Van den hoek des Beks loopt een lange roode Vlak, welke in *% midden breed is, en in een Punt uitloopt omtrent 
de plaats van het Oor; {taande het Oog, dat zwart is, in midden van deeze Vlak, De Kruin van den Kop, de Nek, de Rug, als ook de bovenzyde van de W ieken 
en Staart, zyn van een Zwarte donker bruine Kleur. ‚Onder de roode Vlakken, aan 
de zyden van den Kop, zyn witte Plekken, en de Borft wordt allengs licht bruinag= 
tig Afchkleurig, zo wel als de zyden des Lighaams, Dyën en de Dekveders van de 
Staart, boven en beneden. Het onderfte van de Borft en ° middelfte van den Buik 
is fraay geverwd met eene langwerpige roode Vlak, welke allengs in de bruinagtige 
Afchkleur, die ‘er den omtrek van uitmaakt, verdwynt. Alle de bruine Vedertjes aan 
deezen Vogel zyn overdwars gemerkt met fyne Streepjes van een donkerer Kleur; 
gelyk de Af beelding dit duidelyk aantoont. Zyne Vingers , die, gelyk in de 
meefte andere kleine Vogeltjes, drie voorwaards en eene agterwaards ftaan ; zyú 
allen van eene donkere Kleur. | 

Deeze fraaije Vogeltjes behooren aan den Schildknaap GEORGE SrierLvocikr, Zy 
waren, met veele anderen ‚; van Liflabon hem toegezonden, en zyn Korrefpon: 
dent aldaar gaf hem berigt, dat dezelven uit Ooftindie gekomen waren. Ik geloof; 
dat zy nog nimmer zyri afgebeeld of befthreeven geweelft. | Bte 

De Rups, ‘er tot fieraad op den Voorgrond van de Plaat bygevoegd; twas donker 
bruinagtig geel van Kleur. Ik hebze in de Natuurlyke grootte getekend, De geftalte 
en Ringen vertoonen zig beft in de Afbeelding. Het allerongemeenfte ’er in is, dat 
de vier ryên van Knobbeltjes, die uitpuilen als Speldekoppen, van eene geel Metal- 
lyne Kleur en van een zo uitneemende luifter en helderheid Zyn , dat menze op gee- 
nerley manier door de Kontt zo kan maaken. Zy overtreffen, naamelyk, volgens 
myn oordeel , gepoly{t Goud in den zelfden trap, als het Goud het Koper te boven 
gaat. De Rups wordt in Spiritus bewaard, en bevindt zig in * Kabinet van Doktor 
Ricnarp Mrap, ’s Konings gewoonen Lyf-Arts, die my dezelve goedgunftig ten 
gebruike leende: zynde dit Dier , zonder eerft afgetekend te zyn, onmiddelyk naar 
de Natuur op ’t Koper ge-etft, | 

RRA ATP LXXV. 

De roodkoppige Paradys- Mofcb (75). 

Deeze Vogel is alhier in zyne Natuurlyke grootte voorgefteld. Hy heeft den Bek, 
naar % Lyf te rekenen, wat grooter en dikker, dan gemeen is onder de Graan -ee- 

ten- 

() The Wax-Bill. Epw. 4v. T. 179. f. 2, Sene- _albo maculato. Enw. 4v. T. 180. Cardinalis Angolen- gallus ftriatus. Briss. Zu. INL p. oro. T. 1o.f.s. Frin- fis. Brrss. Ao. IV. App. 78. Loxia erythrocephala. gilla undulata. Parr. Adumbr. 243. Luoxia Aftrild. Syf?. _ Linn. Sy/?. Nat. XII. Gen. 109. Sp. 10. Sy/t, Nat. X, Nat. XII. Gen. rog Sp. ar. Sy/?. Nar. X. Gen. 96. Sp. Gen. 96, Sp. 9, Roodkop. Nar, Hift. I, Deel, V.Srux, 16. Senegali. Nat. Hift, L, D. V. Stuk, bladz. 509.” bladz. 306. (75) Paffer Paradifeus, Capite rabro, Peétore nigro 
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80 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

May , Opperftuurman van de Houghton ‚een Schip in dienft vande Ooftindifche Kom. 

pagnie, % welk Madagaskar in ’ jaar 1748 aandeedt. Met een Snaphaan gekwet{t 

zynde, bevindt menze zeer kwaadaartig, happende naar en bytende de genen, die 

hun willen vatten. Alle Reizigers, die ‘er van fpreeken, komen daar in overeen, 

dat het vernielende Dieren zyn , welke in de Zee duiken om Vifch, en alles opvree- 

ten dat zy te Lande vinden. De Eerwaarde Heer Hucnes zegt , in zyne onlangs 

uitgegeven Hiftorie van Barbados, dat de Vledermuizen op dat Eiland de Suikerrie- 

ten vernielen. Op de Plaat is deeze Vledermuis naar het Voorwerp zelf, niet naar 

eene Tekening, gegraveerd, 

SISSI SSS SISSI SISSI SSS SISSISISISISISISISISISISIË SISSI SIE SISI 

nit vas, baie. Wie nar bp ei 

De kleine Indiaanfche Aakfler (16). 

De Vogel is hier Levensgrootte voorgefteld. Ik neem het voor een Mannetjë; 

Het Wyfje was mede overgebragt, en verfchilde ’er alleenlyk van, door een doffer 

Kleur te hebben in de deelen die zwart zyn: want de Kop is in het Wyfje Afch- 

kleurig zwart; de bovenzyde van de Rug, Wieken en Staart , zyn bruinagtig zwart ; 

en de Staart een weinig puntiger dan in deezes; De deelen; die wit zyn; komen in 

* Mannetje en Wyfje, beiden, overeen. it 

De Mannetjes- Vogel, hier afgebeeld, heeft den Bek van eene zwarte of donkere 

Kleur naar de Punt toe, en äan de hoeken des Beks Oranje. De Kop en Hals, tot 

aan het midden van de Borft, als ook de Rug, Stuit en de Dekveders der Wieken, 

zyn van eene diep zwarte Kleur, een weinig naar bruin trekkende. Eenigen der 

middelfte Slagpennen zyn wit, zo wel als de eerfte ry der Dekvederen; naaft boven 

de Slagpennen , gelyk mede de Buik; Dyën en Dekveders onder de Staart ; waar van 

de middelfte Veders zwart zyn en wat langer dan de Zydvederen ; die eene witte 

Kleur hebben. De Pooten en Voeten zyn van eene donker bruine Kleur. Van de 

Vingeren ftaan drie voorwaards en een agterwaards; volgens de gewoone manier, 

hebbende de Vingers taamelyke fterke Klaauwen. 5 | 

Deeze Vogels waren, droog geconferveerd, van Bengale gezonden aan wylen 

den Heer JoseeH DANDRIDGE , op Moorfields te Londen. Zy komen overeen met 

de Mannetjes en Wyfjes Saularies van PETIvER: zie Razr Synopfis Methodica 

Avium, p. 197. Tab. 2. N. 19, 20. Zy waren, onder den naam van Dyal, aan 

den Heer DANDRIDGE toegezonden. De Heer ALBIN heeft deeze Vogels afgebeeld 

en befchreeven in zyn III Zolwme der Vogelen , alwaar hy denzelven de Bengaalfche 

Exter tytelt, maar, aangezien de voorgaande Afbeeldingen van dezelven zo naauw- 

keurig niet zyn als men wel zou kunnen wenfchen, zo heb ik toegelegd op eene ver- 

betering daar van, in myne befchryving zo wel als in de Afbeelding, en, alzo ik 

begonnen heb de Vogelen van den Heer DANDRIDGE'S Verzameling , die reeds door 

ALgBiN in Afbeelding gebragt waren, te verbeteren, meen ik ’ernu mede door te 

gaan: als zynde dezelven meeftendeels nieuw en zeer fraay. Deeze verfchooning 

mag voor al het overige dienen. 

De geflreepte Inkboorn (*). 

De onderfte Afbeelding; op de Plaat, vertoont dit aardige Dier in zyne natuurly- 
ke 

(76) Pica minor Bengalenfis. Epw. 4v. T. 181. (*) Sciurus minor ftriatus Carolinenfis. Epw. Av. 

Lanius Bengalenfis niger, Briss. Av, II, p. 184. Saula- T. 18r. CaresB. Carol. IL. T, 75. Sciurus minor virga- 

ris Maderafpatanus, Raj. 4v. 197. T. 2. f. 19, 20, tus, 48, Petrop. 1760. Vol. V. p.344. T. g. f, 1. Sciu- 

Gracula Saularis. Luann. Sy/Z. Nat. Xil. Gen. 53. Sp. 6, _ tus ftriatus. Linn. Syf?. Nat. XIL. Gen. 25. Sp. 7. Syl. 

Syft. Nat. X. Gen. so, Sp, 5. Bengaalích Kaauwtje, Nat, X, Gen. 27 Sp.6. Geftreepte Inkhoorn. Nat. Hifk. 

Nat. Hift. 1, D. IV. Stuk, bladz. 342. 1, D. II. Sruk, bl. sor. Pl. XXI. £, 2. 
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82 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

ten en Klaauwen, zyn van eene zwarte of donkere Kleur, vertoonende het onder- 

fte der Voeten zig een weinig Zandkleurig, De Vingers zyn, twee agter- en twee 
voorwaards, aan ieder Voet geplaatft, en hebben taamelyk fterke Nagelen. | 

Deeze Vogel is uit de Verzameling van wylen den Heer DANDRIDGE ontleend. 
Hy kwam van Bengale, en is nimmer dan door den Heer ArriN befchreeven. De 

Heer DANDRIDGE niet wel voldaan zynde met de Afbeeldingen , welken ArgBiN 

gemaakt hadt van de Vogels zyner Verzameling , verzogt my, dezelven altemaal 

aan myn Huis te neemen, en ‘er op myn gemak Aftekeningen van te maaken, op 
dat ik dezelven iets verbeterd aan % licht geeven mogte. De Kleur van derzelver Oo- 
en zal ik niet opgeeven, aangezien ALBIN dit reeds gedaan heeft, fchoon de Vo- 

gels altemaal opgezet den Heer DANDRIDGE toegekomen zyn, en hy bygevolg de 

Kleur van hunne Oogen niet kon weeten. | 

FAA L XXVIII. 

De Indiaanfcbe Byèn-eeter (78) 

De Vogel is hier in zyne Natuurlyke grootte voorgefteld, Hy verfchilt van den 
Merops of Byën-eeter, die in Europa gevonden wordt, daar in , dat hy niet half 

zo Lyvig is en de middelfte Veders van de Staart veel langer heeft. Her is zekerlyk 
eene van den Europifchen Byën-eeter verfchillende Soort , fchoon ALBIN deezen 
kleinen het Mannetje van den anderen wil maaken. 

De Bek is taamelyk lang en fcherp gepunt, en een weinig nederwaards gëboo* 
gen. De Bovenkaak is zwart of donker; de Onderkaak witagtig aan haaren Grond: 
fteun. Van den hoek des Beks loopt een zwarte Streep door het Oog, buigende zig 
nederwaards aan de zyde van den Kop. Het begin des Voorhoofds, naaft aan den 
Bek, is blaauw: zo wel alsde Keel en de zyden van den Kop beneden de Oogen: 
de Kruin en het agterfte van den Kopen Hals zyn rood of Oranje-kleur. Op het 
bovenfte van de Borft is een zwart Merk overdwars, gelykende een Waflende Maan, 

met de Hoorens opwaards gekeerd. De Rug en de kleine Dekveders der Wiee 

ken zyn Pappegaay-groen; de Stuit of Dekveders van de Staart blaauwagtig 
groen; de Borft en Buik licht groen; de Dyën roodagtig bruin; de Dekveders 
onder de Staart vuil groen. De grootfte Slagpennen der Wieken zyn aan de Tip- 
pen donker of zwart, hebbende aan haare kanten, naar de Wortels toe, een wei 

nig Groen ; de middelfte Slagpennen zyn Oranje-Kleur, met Groen gezoomd, 
hebbende zwarte Vlakken een weinig binnen haare Tippen, zynde de Tippen zelf 
Oranje. De binnenfte Slagpennen, naaft aan de Rug, zyn geheel groen. De Dek- 
veders van de eerfte ry, boven de Slagpennen, zyn in °% midden Oranje en aan 
de randen groen, zo wel als de Staart, maar de Schaften der Vederen zyn donker 
bruin. De twee middelfte Veders fchieten meer dan twee Duimen voorby de overi« 

gen uit, zynde bruin aan haare Tippen en zeer fmal , weinig meer dan bloote Schaf- 
ten. De onderzyde van de Staart is donker groen. De Pooten zyn kort, gelyk in 
de Konings-Visfcher, waar van deeze een Soort uitmaakt. De drie voorfte Vin- 

gers zyn ten deele famengewebd, inzonderheid de buitenfte aan den middelften , heb- 
bende taamelyk fterke Klaauwen; de Pooten en Voeten donkerbruin van Kleur. 

Deeze Vogel is een uit de Verzameling van den Heer DANDRIDGE. Hy was van 
Bengale overgebragt. ALsiN heeft ’er een flegte befchryving van gegeven, ont- 

| lee- 

(78) Merops minor Benghalenfis , Caudâ duabus p. 552. Merops viridis. Linn. Sy/f. Nat, XII, Gen. 
Pennis longioribas & tenuibus infignitâ. Epw. 4v, T. 63. Sp. 2. Syft. Nat. X, Gen. 57. Sp. 2. Groene Byën- 
183. Merops viridis fupraferruginea. Amen. Acad. IV, eter. Nat. Hijt. 1, Deel, IV. Srux, bladz. qz. 
Pp. 237. Apiafter Benghalenfis torquatus, Bass. dv. IV. 
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84 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
De zwart en witte Kapel van China; die nevens den Vogel is afgebeeld, bevindt 

zig in de Verzameling van Roer NeserrT, Med. Doêtor, Bieêteur en Lid 
van het Kollegie der Geneeskundigen te Londen. Alzo deeze Kapel byna alleen- 
lek zwart en wit is, wordt zy door het Afdrukzel „zonder Kleuren beter dan met 

woorden befchreeven. Zy heeft bruine Oogen, en een flaauwe kleuring van bruin 
op de Onderwieken , daar dezelven aan het Lighaam raaken. De zwarte Vlakken 
zyn wat flaauwer aan de onder- dan aan de bovenzyde. 

Ik beb eenige nieuwe en uitgezogte Voorwerpen gevoegd by de Plaaten van Vo- 
gelen uit den Heer DANDRIDGE’S Verzameling, welke reeds door den Heer Ar- 
BIN uitgegeven waren, en ik wil niet beweeren dat de Vogelen op deeze myne Plaa- 
ten nieuw zyn; maar ik heb zorgvullig getragt daar van volkomener befchryvingen 
en Afbeeldingen voor te ftellen. 

AEEA TE BEE EAD ED A HEEE ed 

han ks Hels Ed Bin 27 B EE 

De Geelvogel of Wielewaal (80). 

De Afbeelding vertoont den Vogel in zyne Natuurlyke grootte. Het is een 
Trekvogel. Men vindtze in de Zuidelyke deelen van Europa het geheele Zomer- 
faizoen , en ik heb ’er ook van Bengale in Ooftindie ontvangen. 

De Bek is, in evenredigheid, wat grover dan die van een Lyfter en rood van Kleur. 
De Oogkringen zyn rood, volgens het Berigt van den Heer Wirouansy, door 
wien ‘er eenigen in Duitschland zyn gefchooten. Van den hoek des Beks tot aan 
het Oog loopt een zwarte Streep. De Kop, Hals, het geheele Lighaam, zo wel 
boven als beneden, de Dyën, benevens de bovenfte en onderfte Dekveders van 
de Staart, zyn zeer fchoon geel of Goudkleurig. De Wieken zyn aan de bovenzy- _ 
de zwart, uitgenomen de Slagpennen, die fmalle geele Tippen hebben, en de Dek- 
veders onmiddelyk boven de groote Slagpennen, genaamd de Bafterd-Wiek , die 
ook wat hooger geel zyn getipt: en een geele Vlak op de Wiek formeeren. De bin- 
nenfte Dekveders van de Wiek zyn geel; de Slagpennen aan de binnenzyde don- 
ker; zynde de eerfte Slagpen zeer kort, en niet meer dan de halve langte van de 
tweede, De Staartveders zyn taamelyk gelyk van langte, de middelften geheel 
zwart; de zyd-Veders meer dan ten halven wege, naar haare Wortels toe, zwart, 
en Goudkleurig aan haare Tippen: de Pooten en Voeten gelyk die der Lyfteren, 
van eene zwarte of donkere Kleur. 

Een zodanige Vogel was my in Spiritus van Bengale toegezonden , en een ander 
van Gibralter, zynde aldaar op de Rots gefchooten. Men kent hem in Vrankryk 
by den naam van Loriot. Het is de Wielewaal , Galbula , Galgulus of Picus Nidum 
fufpendens van ALDpROvANDUS, de Oriolus van ALBERTUS, de Chloreus van 
ARISTOTELES en de Zéterus van PLinrus. (Zie WirLouausr's Ornithologie , p. 
198.) ik oordeel de Geele Gaay en de Buff: Jay van Periver geen andere te zyn 
dan het Mannetje en Wyfje van deeze Soort. (Zie Rajr Synopfis Metbodica Avium, 
p. 194. Tab. 1. Fig. 8, 9.) De Heer ArgiN is de laatfte, die deezen Vogel in Af 
beelding gebragt heeft. (Zie zynen Geelvogel van Bengale, Vor. II. p. 19. van 
zyne Hiftorie der Vogelen;) maar hy erkent, dat het naar een Tekening was, die 
men uit Indie hadt overgebragt. Ik hebde gezegde Tekening in handen van den 

Heer 

(8o) Galbula Benghalenfis. Epw. 4v. T. 185. Co- Ray. Av. 68. N. 5. Oriolus Galbula. Linn. Sy?. Nat. 
raclas Oriolus. Faun. Suec. 95. Oriolus, GesN. Av. XI, Gen. 52. Sp. 4. Coracias Oriolus: Syf?, Nat, X. 
713. Brass. dv, IL. p. 320, Turdus luteus. Friscu. Gen. 49. Sp. 3. Wielewaal. Nat. Hift, I, D, IV. Stug, 
dv. T, zr. Galbula, Wizz, Ornith. 147. T. 38, 36. bladz. 332. | 
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86 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
SSSSSSSSTOSSSISES ISES sss E: 

eee Gif: de LXXX II. 

De bruin en witte Spreeuw van Bengale (82). 

De Afbeelding, die hier vertoond wordt , heeft de Natuurlyke grootte van den 
Vogel. ArziN heeft hem ook in Plaat gebragt, maar de twee witagtige ftreepen, 
de eene aan het agterfte van den Kop, de andere aan het onderfte van de Nek, die 
weezentlyk afgezonderd behoorden te zyn, ondereen verward, doende dezelven 
van agteren te famenloopen; hetwelk niet alleen ftrydt met derzelver ftand in den 
Vogel, maar ook met zyn eigen befchryving. Hy heeft insgelyks vergeten gewag 
te maaken van de Witheid der buitenfte Baarden van de buitenfte Staartvederen 5:20 
wel als eenige andere byzonderheden. 

De Bek is aan zyn Grondítuk vry dik en taamelyk fcherp aan de Punt, een weinig 
nederwaards krom geboogen en van een geele Kleur, die naar Oranje trekt. Het Voor- 
hoofd, naaft aan den Bek van boven, is wit, welke Kleur zig verder rondom de Oogen 
uitftrekt, maakende agter * Oog een witte Plek , die de grootte byna van eens 
Menfchen Vinger Nagel heeft, en van daar loopt een frmalle witagtige Streep; van 
Oog tot Cog, rondom het agterfte des Kops heen. De Kruin boven de witte Streep; 
zo wel als de Keel en de geheele Hals in *t ronde, is zwart: doch aan den Keel ftrekt 
dit Zwart zig laager uit, dan in de Nek, hebbende over geheel eenen groenagti- 
gen weerfchyn. De Rug, Stuit, de Wieken van boven en de Staart , zyn van eene 
zwartagtige of donker bruine Kleur, zonder eenigen Glans. De Rand van de Wiek 
is, naaft aan de Borft, witagtig: de buitenfte kanten van de groote Slagpennen zyn 
lichter bruin dan de andere deelen: de Dekveders naaft boven de Slagpennen, op 
eene ry, hebben haare Tippen wit, en formeeren eene wat gebrokene witte Streep 
dwars over de Wiek. De kant der buitenfte Baard van ieder der buitenfte Staartve- 
deren is wit. De Borft, Buik, Dyën en Dekveders beneden de Staart, zyn ook 
wit. Een Streek van bruinagtig Wit loopt van de zyden van * bovenfte deel der Borft 
af, en formeert een Ring rondom het laagfte van den Hals van agteren. De Poo- 
ten en Voeten zyn van geftalte als die van andere Vogelen van * zelfde Geflagt, en 
roodagtig bruin of donker V leeschkleurig. 

Deeze Vogel werdt in de Verzameling van wylen den Heer DANDRIDGE be- 
waard, en is reeds door ArgiN in Afbeelding gebragt. Alzo ik myne redenen voor 
het op nieuws uitgeeven van de Vogelen uit die Verzameling reeds gegeven heb, zal 

‚ik hier daar van zwygen. Hy was uit Bengale gebragt, alwaar men hem Contra 
noemt; doch, alzo hy waarfchynlyk van het Geflagt der Spreeuwen is, oordeelde 
ik het gevoeglyk 'er den gedagten naam aan te geeven. 

Er dns As Ar ie KMK 

De Dikbek, Steenbyter of Kerfenvink (83). 

De Vogel is hier, wederom, Levensgrootte vertoond. Het zyn geen Inboorlin- 
gen 

(82) Sturnus ex albo & fufco varius Bengalenfis. Frriscr, Av. I. T, 4.f. r, 2, Ray. dv. 85. Cuarcer, 
Epw. 4v. T. 187. Ars. Av. III. p. 2o. T. ar. Ie. Onom. p. 84. T. 85. Brrss. Zo. III, p. 219. Loxia Coc- 
rus Bengalenfis. Berss, /v, II, p. 94. Sturnus Contra, _cothrauftes. Linn. Syf?. Nar. XII, Gen. 109. Sp. 2. 
Linn. Syf?. Nat. XII, Gen. 106. Sp. 4. Syt. Nat, X, _ Syff. Nat. X. Gen. 9ó. Sp. 2. Dikbek, Nat. Hit, L D. 
Gen. 94. Sp. 3. Nat. Hift, I, D, V. Stuk, bladz. 477. _V. Stuk „ bladz. 500. 

(83) Coccothrauftes vulgaris, Epw. dv. T. 188. 
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8 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
SEINE STIIT ASSESS SSS EEN 

bakra A 2T LXXXIV. 

De Geelkoppige Moftb van Bengale (84. 

De Vogel is hier in zyne Natuurlyke grootte voorgefteld. Twee derzelven wa= 
ren overgebragt, welken de Heer Arin heeft afgebeeld als Mannetje en Wyfje, 
en hy maakt in derzelver befchryving verfchil, niettegenftaande ik , dezelven naauw- 
keurig befchouwende, geen weezentlyk onderfcheid in Kleur of Geftalte kon vin- 
den: want zy kwamen my zo volkomen gelyk voor, dat ik oordeel dezelven bei- 
den door één Afbeelding, zo wel als door twee, te kunnen vertoonen. 

De Bek is van een lichte of witagtige Kleur, dik en flerk gelyk die van een 
Mofch: de Kruin van den Kop geel of Goudkleurig: de Nek, Rug, Wieken en 
Staart, zyn zwartagtig bruin of donker, hebbende de Vederen met lichter Bruin ge- 
rand of gezoomd, Dit maakt dat de Vogel zig van de bovenzyde licht bruin met 

donkere Vlakken vertoont. Van de zyden van den Hals, dwars over de Borft, 
heeft hy een Streek van de zelfde bruinagtige Kleur als aan de bovenzyde. De zy- 
den van den Kop, beneden de Oogen, als ook de Keel, zyn wit of Roomkleurig , 
zo ver als de Kraag van donkere Vederen loopt. Onder die Kraag is de Borft, zo 
wel alsde Buik, Dyênen de Dekveders onder aan de Staart, wederom geelagtig 
wit, en de zyden van den Buik zyn gemerkt met langwerpige Vlakken van eene 
flaauw donkere Kleur. De Pooten en Voeten, van geftalte als in ander klein Ge- 
vogelte, zyn Vleefchkleurig. en 

De Tekening van deezen Vogel was uit den Heer DANDRIDGES Verzameling 
ontleend. Hy kwam van Bengale. Zie Argins Afbeeldingen in zyne Hiftorie 
der Vogelen, Vor. IÌ. p. 48. 

De Kapel, nevens deezen Vogel afgebeeld, heeft het Lyf en de Oogen zwart, 
met witte Vlakken, zynde het laagfte des Lighaams bruin of Oranjekleuring. De 
langfte Wieken zyn aan haare bovenzyde Kaneelkleurig, met de uiterfte randen 
en tippen „ byna ter halver langte van de Wieken , zwart, doch met verfcheide 
groote en kleine witte Vlakken. De kortfte Wieken zyn van de zelfde Kleur, doch 

lichter, met drie of vier kleine zwarte Vlakjes op t midden; en aan den rand zwart 
gezoomd met witte Stippen. De onderzyde is gelyk de bovenfte maar flaauwer, 
en de langfte Wieken hebben geele Vlakken aan haare Enden, daar zy aan de bo- 
venzyden zwart zyn. Deeze keurlyke Vlinder, uit China af komtftig, bevindt zig 
in de Verzameling van den Heer Doktor Nessir, Lid van het Koninglyk Kollegie 
der Geneeskundigen te Londen, die my daar mede verpligt heeft, 

BLA ATR EEEN 

De Roodflaart van Bengale (85). 

Deeze is ook in de Natuurlyke grootte afgetekend. Ik ftaa in twyfel, tot welk 
Geflagt hem t’huis te brengen. Hy heeft ftyve Haairen rondom de hoeken van den 
Bek, gelyk de Slagtervogels of Klaauwieren en Geitenmelkers hebben, maar komt 

met 

(84) Pasfer Benghalenfis Capite flavo, Epw. Av, (85) Ruticilla Benghalenfis. Enw. Av. T. 190. La- 
T. 189. Ars. 4v. Il. p. 48. T. 52. Pasfer Benghalen- nius Bengalenfis fufcus. Briss. dv. IL. p. 175. Lanius 
fis. Briss. 4o. IL p. 95. Loxia Benghalenfis. Linn. Emeria. Linn. Syft. Nat. XIL, Gen. 44. Sp. 23. Mus- 
Syt. Nat. Xi, Gen. 109. Sp. 32. Syt. Nat. X, Gen. cicapa Emeria. lbid. Gen. 133. Sp. 7. Hy (taat dus, 
96. Sp. 23. Bengaalfche Mosch. Nar. Bijt L, D.V. mert den zelfden bynaam, in twee geheel verfchillende 
Sruk, bladz, 512. Rangen ; dat Doktor Boddaert niet aangemerkt heeft. 



LVV’ Zn Po TA 

| -Joxog 6 rde ‘Sor uay *K WN Yke 6 «de wzor 

"PIII STA CC TY WN Ue vu) IX VN "4/KS °NNIJ ‘snjÂpiog EMDET () 

“uUoaJoA0 “st JOHO oIp SsueeIg op vowouosIn 
“ouÂut op 1ow 3uoxwo ur zeep woy SumpjpoqJy oULZ ‘onoo13 zoapoziop ueA Sem 
-o8 uoo8 pyeeur yoop Spuryy voo APS amnoouysy uo 3ozdo veqqnypg osvey je ‘opuÂz 
P3so108 “oarozop zp “18oz Ápy ‘Cob ej “sport spSvopp ogafdvoyy opqngofo® ams 
op Áy oyjpa ua “poorjoq st vogqnyog oBnund odroyoy zow JAF ofoyoF 3, 2040 oIP 
‘puoyoroDje sipSeej ouoo JPY WaArTAJ doop CJ ‘oIEA 1321098 Surpjeoggy ur 
Joru Hou zy ep “joojpoB [ ‘2SeiqoBioao spey oIPURZOD Im Sipuoao) oADZ 1, oIP 
“HLYOAM, HVVS] ulondeyj Hop ‘puorij vouw zoop uoaodo8 Aw sem TOI 29H 

| “uoA0d 
UBA UEP JoMal| UoJopUO UEA “nors ousoIS HiBeumiq ouoo joo HEEIG oC{  'PIODA 
-vida8 st 1odoyf 2, do diomzoon 3, aeeu YÁjopprwuo oyfoa “pynipoSin SurpjooaFv 
op Ur UA 31 sopje UC St YÁjoyowuer joa 3, ‘Uooy oyfopprw op 19A0 UIÁI 9} 
-guropÁz op seew ‘spÁziopoa uopeeu op 1940 3o1U IBA SaEEIG op UEA ojjuoAog HU 
do “uogqnyag uea At opjopprur of ‘volz1ooa vorung epueejdo odayayp 19W JoIUEUI 
ouoomaduo woo do ua “30018 uAz zeeig op ueA voggqnyog og ‘pm oppe[s voo 
SJ UoUOOIDA Hz Áz Iep 0Z “mjopo8 sofioqquyog ouropy 1ooz Jow u£Z tuoIoog op 
uajÁrfsoy ‘dos og ‘st aneeiSyosy soorq oip Ying op se PA oz “anarjozoon 
Jeeu uoyyon smeeySrT sop vopÁz oqf ‘uadoong oneaz amp Ky Hea s1apnotpg op 
JOAO SIEA "I[OMoS vo DejaoS mor zj oAneEISYosY aoj ouse 1oW “1oyuop Yoo st 
sees sop opÁzuoaoq op :anofyy ouooiB-Ioyuop ou ueA uÁZ uoIoodg op ojjt UI 
OM ‘oHooadsuoaorf oo oajozop 3u0OmDA sIPSEEH oZoop UEA SuipjeoqaJVv od 

(Ce) apup zn sipövopj 1avvrg-usoorf oF 

YJeeWOS SRA d1OAMOOA 3, tee Ájoppiwuo zo1u zep. SuoAooBin opuojjtA\ 
sjolu se “uodejoSsoao uoajozop st qoq snp uo tukz 19219931040 J[eZ sjoSoA op sep 
Jopuoz fuorrA nyeewoB orpup ur oyjpar ‘proordoyo® uoBuiuoso p, Ietu NIWIV JooH 
uop Joop uÁz ‘yÁfowreu “ozoog SS rd “yppaf-tor g4 oqpfivviwg op vo :g0 rd 
UI IoA “9ypöuog uwa 1oqafst g-sSumoyy ouropy op “Leed * 1otsweryr ogofjpvöusg op 
:Lrsd:pvron ‘opöuog uva (ove) op vowouosim “ipey puoopuo zn zeep NINTV UoY 
“JPA ‘usados sanoru do uojo3on op ofje SUEUI GUY YJ “TOAIANVT POI VOP 
UEA Suiyowezio A op Ut oo 51 ipuoaoq “13riqeSroao oyeBuog an <Ta3oA 929 

“JBA Z Joyuop UDJ90OA UI ualJood op NAT SY 

opoor oUOOUYIY 1992 oUDD Ue uÂZ Saareig op uez Jopuo stopoajo] op UO IMG op 
UBE sJopaA oJ "IEA tog op do oajozop aeep “Budezra Hor AA op UBA Jopnoyog op UI 
Jonl| Brurom uoo uouwodBeg ojz0018 op uea uoruex op opuÂz € 1no[ sj oumniq Sn 
„DEHEMZ JO oloyuop udo UEA uojje uÁZ “MEEIS UI UIJAM ‘Sn “Jon A 'SIEH 
Uop UEB Jore amojyj oumIQ op vo grog op do ar AA 3 ur voroorg YÁfppieAoa oIp 
“Uolopag OMNPAZ Jow mopos UÁZ Hog op UeA vo sjerg uop ueA vopÁz odt “Mors 
UEA 314 Yoo UÁZ UIÁG vo Ying og “josy oQ ‘st pSurnwo 1 AA zow opAziop 
-Uo sp UEE olp “SELA opoosuojepregog ou Áy ooy So Jopor Jopugy "UoNoZ uEY 
puaroao joSoA opuoaoo op “jorjtopuo yt OZ “orppar Iny Loo UEA ozueepos op ur 
“uoguey Joa0 spieBaorde oip “myopo3 uoropoA oHeAZ ‘or3rez ‘oBuef zow st dost. 
Hop UEA UINIJ A PUNJ UÁZ UEE HIEAZ ua Joyuop Yazypuore) Toy uee sl od ACI 
e$°d pT IOA ‘onoyrH-je3oA Sjlazsop olZ "usIayoS z4vvyfpooyy “Nialy Loo 

uop ueA SuiSjoaeu ur “way qoq If “Lojjzoo op ur uep Jayjeaz ue “UOIPEE[ op Ur Uep 
jOZJeEW UEA SI zozo oIP “uooIDAO Ss sop oyueepad op UI UoAfoziop UIUDAS zout 

B ONATHOOAENVVZOTIZ NA 

pe 
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| Pibo A -T- LEEXVL 
De rood en blaauwe Brafsliaanfche Vink (86). 

De Vogel is hier in zyne Natuurlyke grootte voorgefteld. Hy gelykt in geftalte 
veel naar onze kleine Zingvogelen , maar heeft de Staart in evenredigheid een wei- 
nig langer, zynde dezelve ook Puntig, als de middelfte Veder langer dan de zyd- 
Vederen hebbende, die trapswyze verkorten, het welk zeer ongewoon is in de Vo= 
gelen vân zyn Geflagt. Het is een zeer levendig en vlug Zingvogeltje, dat een 
redelyk fraaijen toon flaat. 

De Bek heeft de geftalte van dien van een Goudvink, zynde van een fchoone 
Scharlakenroode Kleur. De Veders rondom het bovenfte van den Bek, en aan de 

zyden van den Kop, toteene aanmerkelyke breedte rondom de Oogen, zyn fchoon 
Purper of Appelbloesfem. De Oogen zyn donker, maar de Oogleden, of de Huid 
rondom de Oogen, is heerlyk Scharlakenrood. Een donkere Streep loopt van den 
Bek tot aan het Oog. De Keel, onmiddelyk beneden den Bek, is zwart. De 
Kruin des Kops, de Nek, Rug, Dekveders der Wieken, de Borft en Buik, zo 

ver als de Dyën, zyn van eene doffe donker roode Kleur: de Slagpennen der Wie= 
ken zwartagtig of donker: het laagfte van de Rug, de Buik omtrent de Stuit, en de 

Dekveders, zo wel boven als beneden de Staart, zyn heerlyk Hemelfchblaauw, het 

welk allengs verfmeltende verdwynt in het roodagtige aan de Rug en den Buik. De 
Staart is zwart, hebbende de middelfte Veder taamelyk lang en de zyd-Vederen al- 
lengs verkortende. De Pooten en Voeten gelyken naar die van ander klein Gevo- 
elte van deeze Klasfe, en hebben eene donkere Vleefchkleur. | 

Dit zeldzaame, aartige en onbefchreevene Vogeltje, was in bezitting van Mejuf= 
frouw Strafton , woonende in Bucklers-Bury te Londen. Myn keurige en waarde 
Vriend, Doktor MoNRro, de Oude, gaf my laft om ‘er een Tekening van te maa- 

ken. Het kwam van Brafil , alwaar het een zeldzaam Vogeltje is, en van veel 
waarde. 

De Vliegende Inkboorn (*). 

Dit aartige kleine Beeftje is hier in zyne Natuurlyke grootte afgetekend. Het 
was den geheelen Dag loom en onwerkzaam , doch met het aankomen van den 
Avond zeer levendig, fpringende of vliegende zeer vlug, van de eene plaats op de 
andere, in zyn Kooitje. Deszelfs bovenzyde, van de Neus tot aan het end der 
Staart, was bruinagtig, gelyk in de Wilde Konynen. De Neus was kort, en in den 

omtrek witagtig: de Oogen waren groot, zwart en fterk uitpuilende: het hadt een 
wit Merk boven ieder Oog: de onderzyde van den Kop, de Hals, Buik en binnen- 
zyden der Pooten, waren wit. De bovenzyde des Lighaams was van de onderzyde 
afgefcheiden door losfe Huiden, langs de zyden loopende, en zig uitfpreidende tus- 
fchen de voor-en agter-Pooten, wanneer die in ’ fpringen uitgeftrekt worden. Dee- 
ze Huiden helpen het Dier, om een groot end wegsal ftrykeride in de Lugt te zwee- 
ven. De Staart, ook breed en plat gelyk een Pluim zynde, is verder hetzelve bee 
hulpzaam in % vliegen. Het heeft wederzyds, effen boven den Rand van de Huid, 

een 

(86) Fringilla coloribus ceeruleo & rufo Brafilienfis. (*) Sciurus volans, Colore dilute fufco, America: 
Epw. 4v. T. 191. Gränätinus. Brrss. Av. IIL.p. 216. nus. Epw. Av. T. 191. Sea. Mus. 1. p. 72. T. 44 
T.9.f 3. Fringilla Granatina. Linn. Syf?. Nat. XIL p.3. Raj. Quadr. 215. Mus volans. Linn. Syft. Nat. 
Gen. 112. Sp. rr. Fringilla Brafiliana. Syt. Nat. X. XII Gen. 24. Sp. 21. Syft. Nat, X. Gen. 26. Sp. 16. 

Gen. 98. Sp 16. Brafiliaanfche Vink. Nat, Hit. 1. D. Vliegende Muis. Nar. Hijt. I, D, II. Srux , bladz. 492. 
V. Stuk , bladz. 543. 
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Q2 VERZAMELING var UITHEEMSCHE 

De agterfte Vogel, die ik denk de Hen te zyn, werfchilt van den eerften of voors 

ften daar in, dat hy de Plek aan zyne Wang in de onderfte helft rood en voor % 

overige wit, en een zeer kleine, byna onzigtbaare , roode Kwab aan zyne Keel 

heeft; zynde ook zwart aan den Hals en het Lyf, daar de ander Aschgraauw is: in 

andere opzigten komen zy overeen. 
Den eerften van deeze Vogelen tekende ik ten huize van den Heer SLOANE; den 

anderen ten huize van Sir Crarres WAGER. De Akademie van Parys heeft den- 

zelven wat verfchillende voorgefteld. Zy bevonden de twee Onderwerpen, die zy 

onder handen hadden, beiden Hennen te zyn: zy noemen hem de Koninglyke Vo- 

gel, en meenen, dat het niet de Grus Balearica zy , gelyk men onderfteld hadt. Zie 

Memoires de PAcad. Royale; depuis 1666 jufqu’a 1699; Tom. II. troifilme Par- 

tie. p. 199. Zieook Wirrouausr’s Ornithologie, p. 275. PETIvER noemt hem 

de bruine Kaapfe Kraanvogel, met een Goud gehelmden Kop, ‘Tab. 76. N.g. Van 

Barrow wordt hy de Japanfe Paauw getyteld. Visscner geeft ‘er den naam van 

Chineefchen Struisvogel aan. In AsTrev’s Verzameling van Reizen, vind ik dee- 

zen Vogel door verfcheide Autheuren, die alle daar aangehaald zyn ‚ gemeld; ’ 

welk bewyft, dat hy een Kraanvogel is van de Rivieren Gambia en Senegal. Zie 

aldaar, Vol. IL p. 723. Hy noemt deszelfs Afbeelding, op de Plaat tegenover bladz. 
21, de Kroonvogel van IP'bidab. Hy isde Pavo marinus van CLusrus. Zie des- 

zelfs Exot. Libr. V. Cap. IL. N. Roper heeft denzelven afgebeeld, en genoemd 
Pavo fine Canda Cbinenfis, dat is, Chineefche Paauw zonder Staart (*). 

Eek etl dBheJeEEzEBEBElDDE DEE ABEPLER DE PBE DEE dT Bl BBE d 

PL ASAT LXX XVIII. 

De rosfe Smient, met een zwarten Bek (89). 

Hy is wat kleiner dan een gewoone Tamme Eend, en langer van Pooten, dan 

andere Eenden gemeenlyk zyn. De Bek gelykt naar dien van een gewoone Eend, 

zynde op de kanten getand en aan de Punt een weinig haakig omgekromd, van eene 

zwarte of donkere Kleur. De Oogen zyn Kaneelkleurig: de Kop is op zyde bruin, 
hebbende de Kruin zwart, de Vederen lang en zig op de wyze van een Kuif agter- 
waards uitffrekkende. Het agterfte van den Hals is donker: de onderzyden van den 

Kop, Keel en Hals, zyn wit: de Hals is gefprenkeld mert kleine zwarte Vlakken: de 

Rug en bovenzyden der Wieken zyn bruin ; de grootfte Slagpennen donker bruin, 

naar Zwart trekkende. De Dekveders der Wieken hebben ieder in * midden een 

zwarte Vlak. De Veders van de Staart zyn, zo wel als de Stuit, en de Veders die 

de Staart van boven bedekken, zwart. De Staartveders zyn niet van gelyke langte, 

maar de Staart is in midden een weinig gepunt. De Borft of Krop is helder rood- 
agtig bruin, met zwarte Vlakken, en het onderfte deel heeft een weinig mengzel 

van Wit. Het geheele Onderlyf is wit, doch op de zyden, en een weinig bene- 

den ’ midden, fterk met Zwart gemengd. De Dekveders onder aan de Staart zyn 
wit, met ronde zwarte Vlakken. De Pooten zyn bier langer dan gewoon is in het 

Gellagt der Eenden, en tot een weinig boven de Kniejen Vederloos. De drie voor- 

fte Vingers zyn allen aan elkander gewebd, en daar is bovendien een Vlies aan de bin- 

nenzyde van ieder inwaardfen Vinger: zynde de Pooten en Voeten gedekt met Lood- 
kleu- 

(*) [Pavo five Cauda Chinenfis vindt men in ’t Werk (83) Anas fiftularis rufus , Roftro nigro, Occiden- 

van pwarps, dat zekerlyk in de eerfte opflag blyke talis. pw. 4v. 1. 193. Anas fiftularis Arboribus infi- 

een drukfeil van ééne Letter te zyn, die den Hoog- dens. Son. Jam. IL p. 324. f. 272. Ray. Av. 

duitfchen Vertaaler van ’t zelve zo grappig by de Neus 192. Briss. Av. VL p. 403. Anas Arborea. Linn. Syt. 

gehad heeft, dat hy daar van heeft gemaakt Pavo oder Nat, XIL. Gen. 67. Sp. 42. Syft. Nat. X. Gen. Or. Spe 

Cauda Chinenfis , dat is, Chineefche Paauw of Staart. ] 38. Boom-Smiient. Nat. Hijt, L, D. V. Stuk, bl, 69. 



LVV'Id A4 Rt 

_ _‘eozperg “sars yfle NNeT ‘sttetuwmany seug *r °F 8E “yr, voor ‘d:TA 
A “pad Yi voy “uorug oysjueeynouy ‘EE ap “ssrug ‘eueonawy stejnjg seuy “#61 yap mar 
‘ds “19 ‘uo5 *X WN fis "68 «de -L9 ua TX WN sijeidoploag oIqnr ono “snjur sLuerngg seug (69) 

“NE UoIyejaoS uoo zow st puooruoa (cle qe, I'IEA) Surppoog Fy op [£A 
“op “opioa pusowo8 opueeS1ooa op zep “uayuop Joa NOZ yr Jeeu :ugepodÁg st MAT H 
op UBA 1B11oQq voo zo, ozje SuoZ3az zolu sr veg st jeewo3 ZemoS eyrewef ueA o103 
“SIJ SANVOIS Ur uea zeem ‘Áz 3uo1wg op Joput op JO ZP IO ‘Pin puarnry 
uaa * UoploAMA ynmuosoa Áz sje ‘uoyeewr vouoaoorysoqg gpree op oplog uorWG JO 
PUSY-NNj UEA weeu uop Jopuo “3HeiqoS uorpurngo AA op zin SBA AF{ “UoOID-SUOF 

leq do “UADVAA STIUVH)) IIG UEA oziny uor joo Yr opuoyor JeBoA, Uozood 
"HEAZ UOMNEELS op UO StanopYDJeor A UÁZ UOIOA UO 

Uojoog oC “opÁzuouurg op uee uozoijA Yoo uojuouurg op opuoqgey fusjoBoapur 
SJoput ur spe uoA9 pqoaoS sroBurA op fsoopopoA uoloruyp op UoA0g Sturom Uoo 
303} UÁz UaI0Oo 9 ‘opÁzuoAoq op UEE SIopaAYo(f oP UA HINIG op S[E JPM OZ C JEMZ 
SL Uo Snund sea zdoof zeg oQ ‘uoysonpm uosopoA dop o1Suer op ur Siz orp 
“pjoyuordjo8 uorjerA oneAz ouropy zow ‘Suypera uÁz HEUS op uee Jopuo sIapoA 
“JC CI Io oANeEISYIsY 1ouop uoo SuijoBuow oIp Moowoj ‘uoBruooIoA DIZ 
IE Uop UBA OIEMZ 30U UO Ylog op uEA opoor zo Jeep oprejd 193 “Jeeu *HEAZ 
uÂz ua vo ymgq ojoyoB og ‘vouvodelg op UEB 303 HOOADAJoZIop puri Uop 
su 1ee9 zearg zip uo CuÁz HeAZ “Sor AA op UA JepnoyaS uop uee “siopoA ourory op UAOY JEE “SerA oStamopsolueiO dopjoy uoo st spreemdo zoproa ua Sor AA oP 
Ue Uoppiut 3, do sof onta o0018 ouso Uoyeew UO ‘am uz CuouuodBejg op UoA 
“Oq eeu “uoropaaYoq] Jop uaÂropooan ua ojjtoo oC} ‘POO19Foy, zoyuop uÁZ “uojjen 
mis Jo Sny op do oip ‘uouuodBerg ojjuouurg od “pjopaq s[OHO ML dOAJOZIop 9NfOA 
“Hol AA-ProIjEq op ueA orp sfe joar 0Z “ueaz uÁz Uoyor AA top uouvodBejg 0130013 
CI “toroyuop Sny op uee “Joon rog op uee ‘poorjaSop, zo -umiq uz nyy vo 
yiog “spe oq “veaz sr doy vop uea opprorde 3, vo vinasp oqg ‘AneeiSyosy 3UaI 
uÁz “jooy Jo op{zaopuo op uo U9SoD op wopuoa ‘doyy uop ueA vop4z oC “INATSI 
U9IOOUfPZEEJ SIOYUOp UO utA UÁZ uoduuydog oJ ‘Yeejuoaog op UEA und zo 
JEEY Op UBE HEAZ uo ShypejoS uoressnon op 1uomwo ‘anoyyf opoor uooysy UDO 
UEA SI JEEW “USUDADOAYIAG HEEL UOP UEA VoIp JecU Jo0A Hog op PIÁ[PB uoozaey ur 

“Dez UojoBor aaa ozoop yIaep C sem LopÂi opuoy[tyojloa do voy jÁarop “zeef 
aq Sp 3 Iep UOISYOZIDA Jolu UEJ IJ! seew fuÂz HOOS opJjoz op UEA ol AA 39 
ooo og ZIEE[ op Uo ofrouuew Joy jÁfdoow fez Ápg “+oBuej proySipoauoao ur 
uajooj ua s[erj uop opuoqgey ‘foSoapur auoomod UID gep JOUIOTY JBA SI 9299(T 

(68) wwanug aTnyyogpoor AT 

XIXXX'I der Ne NE 

| puermj zep do ufz uoowo8 uo 
uajjoo1 vowoogf do sueeSzoop Áz zep “Aq 1e, 28a0A Af “1woou *puog opuouny,g st sep 
“yon Sushi 1 UoeBug 9, ur ez vow oajeysoa “uoyeew pippo) puorny uos Az 
sep “PoE «dpf oA “vypwwf woa orsopfijp oyfjannsopj ouÁz ur “1302 aANVOIS 
SNVEJ IS “JWoOU UolUG VOD oZ VOW JEEAJB SWEMY URIPUIG AA op am oAJZop Iep 
‘ui omnyooq vo orjeew Burvoyorgy uoo uea Jeep yr “uoorry-suojied do “oz 
NJ suola uoI “HAOVAA STTAVHD Joofj Uop UBA Burarzoq ur sea Joon oZood 

“HEMZ UÁZ uoloSur A oy[e UEA voaneersj oC 'oBeI puoiy 
op syÁjmneeu Áy zep “qaeerdoë Booy oz st odurA-1orBe of ‘toqquupg oBinory 

É6 NATTOOAAWVvVVZATEZ Ne 



94 VERZAMELING vang UITHEEMSCHE 

SSSSDSISSISSSSSESISSSSSSSIE SSSSSSSTSSSSSSS Ss: S 

ek: er. ih XC. 

Het kleine Leeuw- Aapje (9o). 

Dit ongemeene Diertje is hier door my in de Natuurlyke grootte voorgefteld: zo 
naby als ik her kon treffen, terwyl het zig bezig hield met zyne Aapenkuuren in 
de Kamer van zyne Mevrouw. Het is een Wyfje en een der kleinfte Soorten 
van Aapen, | 

Het voorfte van den Kop, of * gene men het Aangezigt in de Aapen noemt, is 
met een zwarte Huid gedekt, en de Ooren zyn ook zwart. Het Aangezigt is zeer 
dunnetjes bezet met korte witte Haairen, die hetzelve een weinig graauw maaken. 
Deeze witte Haairen zyn iets dikker aan de kanten van het Aangezigt, en formee- 
ren een helderen Ring daar om heen. De Oogen zyn zwart, vertoonende geen 
andere ÍSleur. Het Haair op den Kop is lang en wit, fpreidende zich, gelyk het Hoofd- 
haair van een Mensch, over de Schouders uit, die, zo wel als het grootfte deel van 
de Rug, gedekt zyn met lang, los, vlokkig Haair, dat bruin is van Kleur. Het 
laagfte van de Rug, of het Gat, wordt allengs helder bruin of Oranjekleurig, gelyk 
de eene helft van de Staart, naaft aan het Lighaam, ook met lang Oranjekleurig 

_Haair bekleed is, wordende het overige van de Staart allengs zwart, en deeze Kleur 
vervolgt ten ende uit. De Keel is zwart en kaal, de Borft, Buik, benevens alle 
de Pooten en Voeten, zyn mert kort wit Hanir gedekt. Het heeft vyf Vingers 
aan ieder Voet , zo der Voor- als Agterpooten, die altemaal gewapend zyn met 
fcherpe Nagelen, even als in de Inkhoornen. De Voeten zyn aan de binnenzyde 
bekleed met eene zwarte Huid, en het Vel is over het geheele Lighaam, zelfs on- 
der het witte Haair aan den Buik, ook zwart. Zeer wonderlyk is ’% in dit kleine 
Diertje, dat hetzelve een zagt fluitend Geluid maakt, eenigermaate naar ’ zingen van 
een Kanaryvogel gelykende. Het is vlug en behendig, hebbende alle de aardigheid 
der Kuuren van de grootere Aapen. Wanneer het, op zyn vier Pooten, in de Ka- 
mer rond loopt, dan heeft het veel van de geftalte van een Leeuwtje, vertoonende 
zig fomtyds gelyk de Afbeelding in *t Grondwerk van de Plaat aanwyft. 

Ìk werd door haare Hoog Rdelheid, de Graavin van Suffolk (in wier bezitting 
zig het gedagte Leeuw-Aapje bevondt,) onderricht, dat hetzelve van La Vera Cruz 
in Nieuw Spanje overgebragt ware. Met verlof van de gemelde Vrouwe maakte ik 
’er een Aftekening van voor wylen den Hertog van RrcHMOND; en met toelaatin 
van zyne Genade heb ik het aan % licht gegeven. Inde Reiftocht van den Heer 
DE LA CONDAMINE, Lid van de Akademie der Weetenfchappen van Parys, langs 
de Rivier der Amazoonen, vind ik een Aapje, veel naar het tegenwoordige gelyken- 
de, befchreeven, uitgenomen dat hy ’er fcherpe Ooren aan geeft. Na gefproken te 
hebben van de grootere Aapen zegt hy, „ en fommigen wederom zo klein als 
> Rotten. Ik {preek niet van de genen die onder den naam van Sapajous bekend 
» Zyn, maar van andere nog kleinere en moeielyk tam te maaken, wier Haair lang 
» en glanzig is, gemeenlyk Kaftanje-bruin en fomtyds met een Soort van Geel ge- 
»» Vlakt. Derzelver Staarten zyn eens zo lang als het Lighaam. De Kop is klein 
» en vierkant: de Ooren zyn fpits en uitfteekende, gelyk die van Honden of Kat- 
» ten, en niet gelyk die van andere Aapen of Meerkatten, naar welken zy zeer 

39 wel- 

(go) Cercopithecus minimus Mexicanus , Capillitio Quadr. 154. Simia Oedipus. Linn. Syft. Nat. XIL niveo. Epw. 4v. T. 195. Cercopithecus Pilis canes- Gen, 2. Sp. 25. Sy/t. Nat. X. Gen, 2, Sp. 13. Nat. centibus nigro mixtis, Caudâ rufâ. Biss. Quadrup. 19. Hift. LD. L Stuk, bladz, 364. Pi, VL, Fig. 3. Cagui major Brafilienfibus, Marcom. Bras. 227. Ray. 
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96 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
„ van de geduurige zorgvuldigheid, welke ik gebruikte, om het voor de Koude te 
 bewaaren, ftierf het door de ftrengheid van * Saizoen ”, Deeze Heer fprak van 
kleine Aapjes, toen hy hier van gewag maakte, hoewel hy de grootte van hetzel. 
ve niet gemeld heeft. 

es RE EE XCH. 

De Inkboorn-.Aap van Madagaskar (92). 

Dit Dier heeft omtrent de grootte van een middelmaatige Kat, maar het Lighaam 
en de Leden zyn veel ranker en langer. Het heeft een Staart die ten minfte eens zo 
lang is als het Lighaam. ’tIs lang van Snuit, zo dat de Kop veel naar dien van een 
Vos zweemt, met fcherpe Tanden van vooren, waar mede het bekwaam {chynt 
te zyn om te kunnen knaauwelen. Dat geen, naar *t welke ik myn Afbeelding 
maakte, was een Mannetje. | 

De Oogen hebben taamelyk breede Kringen , van eene heldere Hazelnooten= 
kleur, zynde het Aangezigt en de Ooren wit, de Neus een goed end wegs zwart, 
en het Oog met een breeden zwarten Kring omgeven. Rondom de Neus, als ook 
aan de zyden van den Kop en op de Oogleden , ftaan lange ftyfachtige Haairen, gelyk 
inde Knevels der Katten. De Kop is, van boven en van agteren, gedekt met 
donker Aschgraauw Haair, langer dan het Haairop ’ Aangezigt: de Rug en Zy- 
den zyn roodagtig Aschgraauw, niet zo donker als de Kop: de buitenzyden der Bee- 
pen zyn licht Aschgraauw, niet zo rood als de Rug: de bovenzyden der Voeten zyn 
witachtig, hebbende aan de binnenzyden een kaale zwarte Huid. De Voorpooten 
of Handen zyn gelyk die van Menfchen of Aapen, hebbende den Duim zeer onder- 
fcheiden en de Nagels plat: de Agterpooten zyn daar door aanmerkelyk, dat zy den 
Duim of grooten Toon zeer breed hebben , loopende de Nagels der Agterpooten 
puntiger dan die der Voorpooten uit. De geheele onderzyde des Lighaams en de 
Leden aan de binnenzyde , zyn met wit Haair gedekt. Het Haair van ’ geheele 
Lighaam is op *t Gevoel zeer zagt, veeleer overend {taande gelyk de pool van Flu- 
weel, dan (luik nederleggende Het heeft, taamelyk hoog aan de Borft, twee 
kleine Tepeltjes, even als in de Aapen geplaatft. De Staart is lang en redelyk ruig, 
beurtlings met breede Ringen van Zwart en Wit getekend. Slaapende kromt hee 
zyne Neus naar den Buik, en haalt de Pooten digt by malkander in een zittend pos- 
tuur, brengende zyne lange Staart over * Hoofd heen. Speelende oefent het een 
Soort van galoppeering, met de Staart boven de Rug opgeheven, gelyk in de kleine 
Afbeelding is uitgedrukt. Men ziet ook zyn Kop op zyde vertoond. 

Dit aardige Dier was, in den Jaare 1748, van het Eiland Madagaskar overgebragt 
door mynen Vriend, Kapitein IsaaK WorrTH, die dat Eiland, op zyne terug- 
komft van Indie, aandeedt. Ik hield het eenigen tyd, ten mynen Huize, in % Le- 
ven. Het was een zeer onnoozel Schepzel , doende niemand leed , en niets hebbende 
van de grappigheid of kwaadaartigheid der Aapen, hoewel het in zyne geftalte en ma- 
nier van zitten veel naar dezelvengelykt. Het voornaamfte verfchil, tusfchen dit Dier 
en de Aapen, is, dat het een fpitfen Snoet heeft, en het Aangezigt met Haair ge- 
dekt: ook zyn de Teeldeelen anders en naauwlyks zigtbaar, gelyk in de Katten. Ik 
houd het derhalve voor een van de Aapen verfchillend Geflagt, en vind een 
Soort daarvan, die van de befchreevene verfchilt: zie Prrivers Werken Tab. 17, 

| al- 

(92) Simia-Sciurus Madagafcarienfis. Epw. 4v. T. Nat. XII. Gen. 3. Sp. 4. Sy/. Nat. X. Gen. 3. Sp. 2. De 
197 Profimia Cinerea, Caudâ cinétâ annulis albis && Inkhoorn-Aap. Nat. Hijt. L. D. IL Stuk, bladz, 399. 
nigris. Bxlss. Quadr, 222, Lemur Catta, Linn. 9/7, 
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8 VERZAMELING van UITHEEMSCHR 
gebrekkelyk in het uitdrukken van de ware Geftalte en Houding van het Schepzel, | 
heb ik hier de Afbeelding daar van gegeven, zo als het gemeenlyk zat, wanneer 

het bezig was aan ’ kraaken van Nooten of aazen op eenig droog Voedzel. 

sssessssrssrsrcSesssssSrsSSSESSSSSSRSK 

BEA Akon 

De Iebneumon uit Ooflindie (94. 

Dit Dier fcheen my de grootte te hebben van een Fret of Buntfing. Het was 
omtrent drie vierden van een Yard of zeven en-twintig Duimen lang; zynde derhal- 
ve hier ongevaar tot een derde verkleind, De Staart liep van het Lyf allengs in een 
Punt uit, gelykerwys die van een Haagdis. Het hadt een taamelyk fpit{e Neüs, ge- 
dekt met korte Haairen van eene roodachtig bruine Kleur. De Oogeri waren hel- 
der en glinfterende als die van een Fret, hebbende iets Vuurkleurigs in zig. De Oo- 
ren waren klein en rond, dunnetjes met Haair gedekt, zo dat de Vleeschkleür zigt= 
baar was. De Kruin van den Kop, Hals; Rug, Zyden en Staart, waren bekleed 
met taamelyk lang ftyfachtig Haair, zynde ieder Haairtje ten deele bruin ten deeld 
donker, zo dat het geheele Lighaam zig van eene gemengelde Kleur vertoonde. De 
Keel en het Lighaam hadt de Haairen wat korter en zagter, van eene bruinachtige 
Aardkleur, zonder eenige mengeling. De Pooten waren kort en donker of zwart, 
Het hadt vyf Vingers of ‘Toonen aan ieder Poot, met zwarte Klaauwen. 

__ Dit aardig Diertje zag ik ten huize van den Heer BrapBury, Apotheker ín de 
Southampton-Huizen, op Holborn, alwaar ik van Doktor Witmor; *s Konings 
Ordinairen Geneesheer, order kreeg te gaan; om het af te tekenen; De Heer BRAD: 
BURY was zo beleefd, dat hy het deedt vangen en in een klein Vertrek brengen; al. 
waar ik alle deszelfs bedryven kon waarneemen. Somtyds kroop het met zyn Buik 
op den Grond enftrekte zig zo lang uit; dat het naar een Slang geleek; die zig 
zonder Pooten bewoog: op andere tyden ligtte het den Kop op, en fcheen op zyne 
Pooten te loopen, kortende het Lyf een weinig in: het ging ook wel eens op zyne 
Agterpooten zeer regtop zitten en keek rondom, zettende; als men het plaagde, de 
Haairen op een verbaazende manier overend. Men liet het los in Huis loopen, dat 
hetzelve, zo men my verhaalde, van Muizen en Rotten zuiver hieldt. Het was uit 
Ooftindie gekomen. Lenige Jaaren geleeden zag ik een Ichneumon, uit Egypte 
overgebragt, die, zo ik geloof, deezen meer dan de helft in Lighaamelyke grootte 
overtrof: want ik bevond denzelven twee-en-veertig Duimen lang. In Geflalte en 
Kleur geleeken zy elkander taamelyk. Al het verfchil, % gene ik ‘er in vond, was; 
dat de Egyptifche een klein Kwaftje Haair aan ’t end van de Staart had (Zie by Let- 
ter A opde Plaat) en die van den Indifchen liep puntig uit. Geen voldoende Afbeel- 
ding kunnende vinden by iemand, die ’er in Schriften van gewag gemaakt heeft, - 
achtte ik het niet onnut, daar van een betere mede te deelen. Alle de Verdigtze- 
len, die van dit Dier en den Krokodil verhaald zyn, zal ik onaangeroerd laaten. Ik 

__acht den eenen van den anderen in Soort te verfchillen; want de boven befchreevene 
was volwasfen, en niettemin zo veel kleiner dan de gedagte Egyptifche (*). 

(ca) Ichneumon Indicus. Epw. 4v, T. 199. Serpen- 
ticida five Mungos, Rumra. Amb, VIL, p. 69. T. 28. 
f. 2, 3. Muftcla five Viverra Indis Mangutia. Kaurn. 
Amen. TE. 567. Viverra Ichneumon, Linn. Syf?. Nat, 
XII. Gen. 14. Sp. 1. $yft. Nat. X. Gen. 13. Sp. 1. 
Nat. Hift, L. D. IL. Stuk, bladz, 150. 

(*) [Dit laatfte zou ik niet denken, maar ftel vaft, 
dat de Achneumon , zo die der Indiën als van Egypte, 

een verfchillende Soort zyn van ’t Ceylonfche Vosje 
van Sena, en het Weftindifche Kwasje. Men kan, im- 
mers, als men deeze beiden, waar van de Afbceldin- 
gen in myne Natuurlyke Hiftorie, Fig ren 2,op Plaat 
XIII. gegeven zyn, met elkander, en met deeze ver- 
gelykt, niet anders oordeelen. Zie myne befchryving 
daar van in het I, Deers IL Srux , bladz, 149, enz. } 
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Drie kleine Wliedermuizen. 

De bovenfte Afbeelding is een Vledermtis van Jamaiká. Dezelve verfchilt var 
de Engelfchen daar in , dat zy éen klein Klepje op de Neus heeft en geen Staart3 
vullende een Vlies de tusfchenruimte van de ägterfte Pooten. Deeze is met den 
Buik om hoog getekend. De middelfte Afbeelding is de kort ge-oorde Engelfche 
Vledermuis , met de Rug boven. De onderfte is de larig ge-oorde , of dubbeld ge-oor- 
de van ons Land, met den Buik om hoog, om te beter haare dubbelde Ooren té 

vertoonen. Zy zyn alle drie van de Natuurlyke grootte tot de juifte helft verkleind. 
De Vledermuis van de bovenfte Afbeelding (*) is inzonderheid merkwaardig we: 

gens haare Klep op de Neus, die, in het versch uit de Spiritus genomen Voor- 
werp „buigzaam was, door welk middel ik het gebruik daar van meen ontdekt te heb- 

ben, dat dezelve, naamelyk, de Neusgaten. kan bedekken , voegende zig met de 
Punt in een Sleuf van de Onderlip , én dus Neus en Mond beiden fluitende. Dit 

oordeel ik een Geftel te zyn, dienende om de te fterke uitwaafêming van Vogten 
te voorkomen , wanneer het Dier zig in eeri ftaat van loomheid of Slaap bevindt, in 
de Regenachtige Saizoenen van heete Klimaaten, of in de koude Saizoenen var 

koude Klimaaten: want dit flag van Dieren {laapt geduurig op Zekete tyden des 
Jaars. Het verfchilt door geeri Staart te hebben van de onzen. 

De middelfte Afbeelding is de kort ge oorde Engelfche Vledermuis (1). Deezé 
heeft een Staart, doch geen Klepje op de Neus. De Kleuren in alle de drie Soor- 
ten zyn byna eveneens: te weeten zy hebben de Koppen en Lighaameri gedekt met 
korte Wolligheid of Haalr, gelyk dat der Muizen, licht Muüisvaal of bruinachtig var 
onderen en een weinig meer roodachtig bruin van boven. De Beentjes, die de Wie= 

ken uitfpannen , bevindt men weezentlyk niets anders te Zyn dan de voorfte Pooten, 
ver boven de gewoone langte in viervoetige Dieren uitgeftrekt, en door Vliezen fas 

mengewebd gelykerwys de Voeten in Water-Vogelen: zo dat een Vledermuis niet 
nader met de Vogelen vermaagfchapt is, dan de Water-Vogels met de Visíchen. 
De kleine Vinger, en de vier grooten, zyn in het gene men de Wiek noemt on- 
derfcheiden. De kleine Vinger is kort met een Klaauw, om zig op de een of an- 
dere plaats vaft te zetten en langs dezelve op te kruipen. Deeze Vingers zyn fd 

mengewebd met een uitermaaten fyn, dun, zagt Vlies, xt welk ook de ruimten 

opvult aan de zyden tusfchen de Wieken en Agterpooten , als ook tusfchen deeze 

laatften en de Staart, gelyk de Afbeeldingen zeer wel vertoonen. De Agterpoo- 

ten gelyken in haar allen zeer wel naar die van Muizen. Zy hebben kleine fcherpe 
Tanden, eerder gelykende naar die van Katten dan van Muizen, en de Webben of 
Vliezen zyn in haar allen, zo wel boven als beneden , van eene donkere Kleur; 

maar de Beenders van de Pooten en Wieken, die het Vlies uitftrekken, zyn van 

onderen bedekt met eene donkere Vleeschkleurige Huid. 

De onderfte Afbeelding heeft uitermaaten lange Ooren, met kortere daar bins 
neri 

(&) Vefperdlio parvus Jamaicenfis, Epw. dw. T.2ór. (}) Vefpertilio vulgaris Auribus brevibus. Epw. dv. 

Fig. 1. Americanus vulgaris. Sen. Kab. IL. p. oo. T. T,2or.f. 2. Vefpercilio Authorum. Ber. ALDR. JONST. 

55. p. Vefp. Roftro appendice Auricu'se formâ dona- &c. Vefpertilio Auribus minoribus. Friscn. T. 162. 

to. SLOAN. Fam. IL p. 330. Vefpertilio perfpicillatus. Velp. major. Briss. Quadr. 224, Vefpertiiio Marinus. 

Linn. Syft. Nat, XIL Gen. 4. Sp. 3. Syfl. Nat X.Gen. Linn. Sy/t. Nat. XII. Gen. 4. Sp. 6. Syft. Nar. X, Gene 

4. Sp. Gebrilde. Nat. Hift. I, D. L Sruk bladz. 409. Sp. 7. Vledermuis met kleine Ooren. Nat. Hijt, 1 D. 

Pl, VL p. 1. 1. Sruxk, bladz. grz Pl. VIIL É. 6. 
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102 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 
onregelmaatig foort van Netwerk maaken. Wederzyds, van de voor- tot de agter: 
Poot, is deeze Haagdis getekend met groote ovaale blaauwe Vlakken, die alternaal 
in Ringen ftaan van eene donkere of zwartachtige Kleur. De Staart is met lang 
werpige Schubben gedekt, die 'er in regelmaatige ryën, ten ende toe, rondom loo- 
pen „ zynde allen donker bruin met een groenachtigen weerfchyn. De Buik heeft 
breede Schubben, die ‘er dwars over heen leggen. Het Dier heeft vyf Vingers aan 
ieder Voer, welke gewapend zyn met kleine fcherpe Nagelen. De Agterpooten 
fchynen als een Duim te hebben met vier duidelyke Vingeren. 

De Heer PerTiver heeft in zyne Werken dezelfde Haagdis, zo ik geloove, af- 
gebeeld. Zie zyne Plaat 92 Fig, 1. Dewyl hy dezelve met de Rug opwaards ge- 
tekend heeft, kon hy de Vlakken op de zyden niet vertoonen, daar hy nogthans ge- 
wag van heeft gemaakt. Hy zegt, dat de zyne van Gibraltar kwam, en noemt 
haar eene Gibraltar-Haagdis, die op de Rug fraay geborduurd is met bruin Nete 
werk en geele Vlakken, hebbende blaauwachtige plekken op de Zyden. Dit fchoo- 
ne Schepzel, zegt hy ‚ was hem levendig prefent gedaan, en leefde meer dan drie 
Maanden na dat het overgebragt was, zonder eenig Voedzel, ftervende in de Win- 
ter. Schoon Prerrver geen gewag daar van heeft gemaakt, dat de Kop en de an- 

dere Deelen groen zyn , gelyk ik die heb befchreeven, onderftel ik , dat hy zulks 
nagelaten heeft als gerneen zynde aan veele Haagdisfen, willende alleenlyk het ge- 
ne hem in deeze buitengemeen voorkwam befchryven. Ik oordeel zyne en de my- 
ne van de zelfde Soort en Landfchap te zyn, fchoon hy en ik verfchillend onderricht 
zyn aangaande de Geboorteplaats. % Gene ons met Schepen, die op Reiftogten 
van Koophandel geweeft zyn, toegebragt wordt , zegt men dikwils van dat Land 
te zyn, daar het Schip de laat{temaal is van daan gekomen. 

Het Kapelletje dat alhier, flegts om Aktie aan de Haagdis te geeven, daar by 
gevoegd is, vindt men op de Aalbesfboomen in Engeland. Deszelfs Lighaam is 
Goudgeel met zwarte Vlakken: de Wieken zyn Roomkleurig met veele zwarte 
Vlakken en Streeken: de voorfte Wieken hebben ieder een dwarfe Baar van Goud- 
geele kleur, dwars over haar midden heen, tusfchen twee ryën van zwarte Vlakken (*), 

Be A ASP XCV EEL 

De groote gevlakte Haagdis met baar Eijeren en Jongen (98). 

De Afbeelding vertoont dezelve in de Natuurlyke grootte. Zy was van Jamais 
ka overgebragt met haar Eijeren en Jongen, waar van fommigen nog half in * Ey 
zittende, anderen reeds de Kleur beginnende te krygen van de Moer. De Lijeren 
zyn van grootte als in de Afbeelding, eerft wit van Kleur „en worden bruin, eer de 
Jongen ’er volmaakt in zyn gegroeid, welken men daar in famengewonden vindt 
als de Jonge Vogeltjes, met het Doijer aan hunnen Navel hangende. Ik vond een 
Ey daar onder, met het Jong agterwaards uit hetzelve breekende, gelyk ik heb afge: 
beeld, Als 'er de Jongen dus uitkomen zyn zy bruin; maar een weinig aangegroeid 
zynde groenachtig. 

De Tong is, even als in andere Haagdisfen , gevorkt: de Kruin van den Kop 
met breede Schubben gedekt, van eene witachtig Aschgraauwe Kleur. De zyden van 
den Kop, de Hals, de zyden des Lighaams, de Pooten en Voeten, zyn allen en 

eus 

(*) Phakena Geometra Grosfulariata. Linn. Syf?. Nat. fis, bicaudatus. Ebw. Av. T. 203. CLINNAus houdt 
KIL Gen. 233. Sp. 242. Syft. Nat. X. Gen. 205. Sp. deeze voor een zelfde Soort met de Ameiva; doch de 
167. Besfen-Uiltje. Nat. Hijt. L. D. XL Sruk, bl.677, Staart is veel langer, het Lighaam dunner en de Rug 

(98) Lacertus major einereus maculatus, Jamaicen- geheel anders getekend. 
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Tc4 VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

Kreuken in de geheele omtrek hebben, allengs verkleinende naar het midden van de 
Schub, de een binnen de andere. De Schaal is van eene geelachtige Kleur , gewolkt 
en gefprenkeld met groote en kleine onregelmaatige Vlakken van donker of Zwart, 
De Leg is in de Staart zelve, welke het Wyfje in de Paaring opligt en het Mannet: 
je fteekt ’er de zyne onder, waar door deeze Openingen elkander komen te raaken; 
Zy hebben vyf Klaauwen aan de Voorpooten en vier aan de Agterpooten. Als zy 
bekommerd zyn voor gevaar, dan haalen zy den Kop, de Staart en Pooten , binnen 
de Schaal, zo dat menze niet ligt zal befchadigen. 

Dit Schildpadje was aan my van Santa Cruz, in Weft-Barbarye; gezonden door 
wylen myn Vrind, den Koopman Monfr. Tomas RawLings, die aldaar in den 
Jaare 1748 ftierf , na dat hy eenige Jaaren zyn verblyf in dat Land hadt gehouden. - 

De kleine Gevlakte graauwe Haagdis Ei): 

Derzelver Natuurlyke grootte is ook in de Afbeelding uitgedrukt. Men kan eer 
zeggen, dat zy een ruuwe Huid, dan Schubben heeft. Zy is over *t geheel bleek 
graauw van Kleur, en heeft de Huid een weinig ruuw of Wrattig, aan de bovenzy- 
de met kleine donkere Vlakken, aan den Buik mert grootere gefprenkeld , en eeni- 
ge Ringen van dergelyker donkere Kleur rondom den Staart. Aan ieder Poot zyn 
vyf Vingers, allen van gelyke langte; tegenftrydig met andere Haagdisfen. Ik oor- 
deel, dat het een Soort zy van dat Geflagt van Haagdisfen, die wy in Engeland Zfis 
noemen , welke zig gemeenlyk op natte plaatfen en onder Steenen onthouden. Dees 
ze was uit Turkye gebragt, en gegeven aan mynen waarden Vriend, Doktor JorN 
ForuereirL , van het Kollegie der Geneesheeren te Londen, die my met het 
Gezigt daar van verpligtte. Zy komt taamelyk overeen met Prrrvers kleine 
Karolinafche Salamander, (Zie deszelfs Catalogus, Fig. 535 :) welke de grootte eni 
nagenoeg de gedaante van de hier befchreevene heeft , maar voornaamelyk vers 

_fchilt, door het hebben van grooter en duidelyker Vlakken. De Koleur van dezel- 
ve is niet gemeld, | | 

PL AA C. 

De Landfobildpad van Karolina (too). 

Dezelve is hier ook in de Natuurlyke grootte voorgefteld. Zy verfchilt vin de 
laatft befchreevene Afrikaanfche daar in, dat zy geen Staart heeft, fchoon zy ‘er 
het beginzel van fchynt te hebben , aan welks end de Leg is geplaatft , welke deeze 
Dieren, zo wel als de Vogelen, enkeld, dat is met het Aarsgat gemeen hebben: 
Zy verfchilt ook van de voorgaande, door de laage zyde van de Schaal in twee dee: 
len, dwars over het midden van den Buik, verdeeld, en aan de bovenfte Schaal 
op de zyden famengehecht te hebben door middel van een tazije, doch niettemin 
buigzaame Huid, en dit maakt dat het Dier, wanneer het zynen Kop en Pooten 
intrekt, zyne Schaal zo digt en vaft kan fluiten als een Oefter de haare. De Schaal 
van de gedagte Afrikaanfe is vaft, en derhalve kunnen derzelver Openingen niet ge- 
flooten worden , maar, als het Dier den Kop en Pooten intrekt , dan worden dezelven 

ge: 
(*) Lacerta minor cinerea, maculata, Afiatica, Epw. 4v, T. ros. Teftudo terreftris major Americana. SEB. 

Av. T. 204. Lacerta Turcica. Linn. Syft. Nat, XL; Kub, I. T. 80. f. 1. Teftudo Carolina, Linn. Syft. Nat. 
Gen. 122. Sp. 13. Syfl. Nat. X. Gen. ros. Sp. 13. XI. Gen. 119. Sp. 11: Syft Nat. X. Gên. 103. Sp. 7e 
Turkfche Haagd:s. Nat. Hijt 1. D, VL Stur, bl. treo. Nat. Hift, L. D: VL Stur, bl. 57. 

(1ôo) Teftudo tesfcllata minor Caroiinenfis, Epw, 
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VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

fluitende, van de Bovenkaak ingenomen wordt. Zie de zydelingfe Af beelding van 

den Kop. Dezelve is met Schubben van eene donkere of zwartachtige Kleur op de 

Kruin gedekt, en onder de Oogen een weinig met donkere Vlakjes op een Room- 
kleurigen Grond gefprenkeld. De Hals is bekleed met een losfe buigzaame Huid, 
van eene purpere Vleeschkleur: de Pooten by het Lighaam;, de Staart en alle de 
deelen aan de onderzyde , niet door de Schaal verborgen, zyn ook met een Huid 
van die zelfde Kleur bekleed. Zie de onderfte Afbeelding. De Schaal heeft aan de 
bovenzyde dertien voornaame Schubben of Paneelen, die met vyf en twintig kleine- 
re aan den Rand van % Schild omgeven zyn, hebbende uitwaards Tandjes gelyk eert 
Zaag. Deeze Schubben zyn allen van eene donkere of zwartachtig bruine Kleur, uit- 
enomen de kanten der kleinfte Schubben aan de buitenzyde, welke geel zyn. De 

zydelingfe Schubben van de Rug hebben ieder eene verhevenheid in %t midden, De 
onderzyde is met een Soort van Borft-plaat of Schild bekleed, dat in °t midden een 
weinig hol ftaat, zynde op zyde door andere Schubben met de bovenfte Schaal fa- 
mengevoegd. De geheele Schaal van onderen. is roodachtig geel, zynde de donkere 
Vlak in *% midden de Navel. De Schubben zyn zo naauwkeurig verdeeld in de Af: 
beeldingen, die op de Plaat onmiddelyk naar *: Voorwerp getekend werden, dat ik 
ze niet behoef op te tellen. De Voeten, die inde Land-Schildpadden Toonen en Na- 
gels hebben, zyn in deeze plat en breed, en mogen veeleer Vinnen geheten wor- 
den. Zy hebben wel; als menze naauwkeurig onderzoekt, de Beentjes der Toonen; 
doch die zyn famengehecht en uitgefpannen door een Schubbige Huid, zo dat zy 
zig niet uitfpreiden of famentrekken kunnen. Zy zyn, aan de bovenzyde der Voe:- 
ter, boven en beneden met donkere of zwärtachtige Schubben gedekt, uitgenomen 
een weinig Geel aan haare randen; maar aan de onderzyde der Voeten zynze gee- 
ler; en alleenlyk met een donkere Kleur aan de enden gewolkt. Aan ieder Voet 
fchynt een der Toonen een weinig afgezonderd te zyn , hebbende een klein K laauwt- 
je. De Staart ftrekt zig effen buiten het Schild uit. De Schaalen, zo wel van de 
Land- als Water-Schildpadden, zitten vaft aan een zeer fterke Beenige zelfftandig: 
heid, daar zy zig van aflcheiden, indien men Vuur legt onder de holte van het 
Beenige bekleedzel ; wanneer hetzelve wan het Vleefch is afgenomen. Het Dier 
heeft een aanmerkelyke W rat aan de binnenzyde van ieder der voorfte Vinnen, om- 
trent het Gewricht. | | | 
„ Deeze Voorwerpen bevinden zig in de Verzameling van Doktor MEAD, een van 
%s Konings ordinaire Geneesheeren. Ik oordeel, wegens de puntigheid van de 
Neus, dat zy tot de Haviks-Bek Schildpadden behooren; doch dit kan ik niet ver- 
zeketen , alzo ik de byzondere Soorten niet gezien heb, om de noodige onder{cheí- 
ding daar inte maaken. Sir HANs SLOANE geeft ons de manieren op, van het van- 
gen der Schildpadden en derzelver gebruik in de Weftindiën ; maar geen Afbeeldin- 
gen of byzondere befchryvingen. Zie zyne Hiflorie van Jamaika, Vor. IL. p.33r; 
332. De Heer Carrssy heeft de drie bovengemelde Soorten in Afbeelding ge- 
bragt, (zie deszelfs Natuurkyke Hiflorie van Karolina, Vor. Il. p. 38-40) maar, 
aangezien geene derzelven naar de myne gelykt, zo kan ik derzelver byzondere 
Soort uit hem niet bepaalen (*). 

roó 

(*) [Waarfchynlyk zullen deeze Jonge Zee-Schild- 
padjes , gelyk men dit in de meefte Dieren ziet, in- 
zonderheid wat den Kop betreft, door ’t aangroeijen 
van figuur veranderen. Immers ik heb ’er driederley 
van deeze grootte, allen vry fpits geneusd. De eene 
van Kleur als hier befchreeven, de ander heeft, be- 
halve de dertien groote Rugfchubben welke zwart zyn, 
die van den Rand , de Pooten , Kop, en ’t onder- 

Schild, alles wie, en is daar door zeer fraay: de derde 
is ronder van Lyf en heeft wel vyfentwintig Rugfíchub- 
ben ieder geknobbeld , ’t welk drie Ribben op de Rug 

maakt , verfchillende dus niet alleen van deeze, maar 
ook van alle die by Sena afgebeeld, De Kleur 1s in 
geheel donker zwartagtig bruin, van onder met eenig 

geelachtig ros gemengd. | 

PLAAT 
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Ik acht dit zeldzaame Kapellen te zyn : want ik hebze niet gezien in eenige Ver- 

gamelingen. Zy waren my gegeven door wylen den Heer WILLEM Goupy, 
Waaijermaaker in de Strandftraat de Londen; die my verhaalde , dat hy dezelven 
uit de Weftindiën gekreegen hadt. Zy zyn, gelykerwys alle de in dit Werk be. 
fchreevene Infekten , naauwkeurig in de Natuurlyke grootte getekend. 

SSSESSSSSSESSSSSSSSSSSISSES ENEN PENN NEN KN NEN eN NN 

PLAAT ee GK 

De Mango-V'isch (103) 

De Natuurlyke grootte blykt in de Afbeelding. Deeze Visch is aanmerkelyk, 
om dat hy twee Neusgaten heeft aan ieder zyde van de Neus. Hy is taamelyk dik 
naar zyne hoogte. Over ’ geheel heeft hy eene Oranje of Goudkleur, daar in naar 
de Goudvisfchen gelykende, die in de laatfte Jaaren ons levendig van China toege- 
bragt zyn. Zyne Geftalte is niet onaardig, voorwaards dik uitgezet, en naar % 
Staart-end fial afloopende. Aan de onderzyden der Kieuwen, wederzyds, fchie- 

ten zeven flyve Borftelachtige Vezels uit, wier bovenfte zeftien Duimen lang is, ver- 

kortende de anderen allengs tot twee Duimen, het welk de maat is van de kortfte. 
Boven deeze, wederzyds, juift aan den hoek der Kieuwen, heeft hy een redelyk 

lange, fcherpe Vin. Hy heeft ook een ander paar Vinnen aan het begin van den 
Buik, effen onder de Kieuwen. Aan den Buik, agter de Navel, heeft hy een en- 
kele Vin, en op de Rug twee Vinnen agter elkander, de eene naby den Kop in 
het dunfte end. Men kan derzelver gedaante in de Afbeelding befchouwen. De 
Staart is ongemeen diep gegaffeld of Vorkachtiger dan in andere Visfchen. Hy 

heeft over % geheele Lighaam een vaft hard bekleedzel van Schubben , wier 

grootte en gedaante in de Afbeelding uitgedrukt zyn; gaande een fyn Streepje aan 
beide zyden over dezelven, van den Kop tot aan de Staart. De Vinnen en Staart 
zyn van een donkerer geelachtige of Oranjekleur, dan het overige des Lighaams. 

Deeze Visch was van Bengale, met andere zeldzaame Zaaken, den Heer Dr. 
Meap toegebragt, die de beleefdheid hadt, van hem my te vertoonen, Ik geloof’, 

dat men hem Afango-Wisch noemt, om dat hy de Kleur heeft van die Vrugt: want 

den Reistocht van DAMPIER, rondom den Aardkloot , doorbladerende , vind ik 

dat hy, pag 391, van de Indiaanfche Vrugten fpreekende , zegt , de Mango is, 

ryp zynde, van eene geelachtige Kleur. Of het een Zout dan een Verfch Water 
Visch zy, kan ik niet bepaalen , doch ben voor het laatfte. De Rangfchikking der 

Visfchen niet beftudeerd hebbende, laat ik zulks voor de genen die daar in kundig 

zyn over, Ik durf vaftftellen dat het een niet befchreeven zy. 

De groote bruine Sprinkbaan (°). 

Den vierden Auguftus des Jaars 1748, zetten zig groote menigten van deze groote 

bruine gevlakte Sprinkhaanen neder in alle deelen van de Stad Londen en de meefte 

Landftreeken van het Ryk van Engeland. Dit bragt een groote ontfteltenis te weeg 

onder de Ingezetenen; alzo het Volk in ’t algemeen geen dergelyke gebeurtenis zig 

erinneren kon. De grooiften gingen de hier voorgeftelde Afbeeldingen weinig te 
| bo- 

(ro3) Pifcis Paradifica, Epw. 4v. T. 208. Polyne- Farscn. Inf. IX, T, 1. £. 8. Rors, IL. Gryll, T. 24. Gryl- 

mus Paradifeus. Linn. Sy/7. Nat XIL, Gen. 186. Sp.3. lus Locufta migratorius. Linn. Syt. Nat. XIL. Gen. 

Syt. Nar, X. Gen. 159. Sp. 3. Paradys-Visch. Nat. zer. Sp. ar. Sy/l. Nat. Gen. 194. Sp. 45 Overvlie. 

Hift. 1. D. VIIL Sruk, bladz, 280. ger. of Trek-Sprinkhaan. Nat. Zijl. L. D. X, Stuk, 

(*) Loculta major brunnea. Eow. dv. T. 208. bladz, 220. 
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16 VERZAMELING var UITHEEMSCHE 
vertoont. De bovenfte heeft de Rug en de Rugvin blaauw, zynde voor °% overige 
Goudkleur, en deeze Kleuren verfmelten aan de zyden in malkander, zynde de Staart donker bruin. De tweede Visch is in % geheel Goudkieurig, uitgenomen een zwarte Vlak op den Kop. De derde Visch heeft zyne bovenzyde, de dubbelde Staart en de onderfte Vinnen van eene Goudkleur; den Buik Zilverkleurig: welke twee Kleuren aan de zyden verwardelyk door elkander loopen. Eenige zwarte 
Vlakken heeft by op zyne Vinnen en Staart. De onderfte of vierde Visch heeft zyne bovenzyde donker, de onderfte Zilverkleur; verfmeltende het cen in ° andes re aan de Zyden: maar de Vinnen en Staart zyn donker. sel | 

Zyne Hoog Edelheid, wylen de Hertog van RicumonD, hadt een groöte Porfe: 
leine Kom vol met zodanige Visfchen; die levendig in Engeland overgebragt wa- 
ren, Ik tekende voor dien Heer eenigen daar van, en hy gaf my verlof, om ook eenige Aftekeningen daar van voor my te maaken, en dezelven aan % licht te gee- 
ven. Het eerfte Bericht van zodanige Vischjes, die in Engeland overgebragt wa- 
ren , kan men vinden in de Werken van PeTiver; omtrent den Jaare 1691 ùics gegeven. Zie deszelfs Catalogus, P. 186, Pifcis Chinenfis Caudà ArgenteÂ, Plaat 78. Fig. 6, en 187. Pifcis Chinenfis Caudà AureA, Plaat 78. Fig. 7. Zy waren in 
Engeland niet algemeen bekend, voor het Jaar 1728, wanneer een groot getal van 
dezelven door het Ooftindisch Schip de Hougbton , onder ’t bevel van Kapitein 
Wirrram WorTH, overgebragt werden; en door hem benevens den Schildknaap: MANNING LETHIEULLIER aan Sir MATTHEW Decker prefent gedaan. Sedert zyn dezelven, door verfcheide Heeren Liefhebbers, in de nabuurfchap van Lon- den; in Vyvers voortgeteeld, Men kan ze voor Huifelyke Vischjes houden: Zy veranderen oneindig in Kleuren en Tekening, gelykerwys alle Hüifelyke Dieren: Op * Eiland St. Helena zyn zy voortgeteeld en grootelyks vermenigvuldigd; wor- dende thans door alle de Ooftindifche Schepen , die dat Eiland aandoen; inede- gebragt. Men houdt dezelven in China in kleine Vyvertjes en Komimeri; tot 
verluftiging van de Dames en andere Perfoonen van Lief hebbery: Die by ons voort- teelen zyn doorgaans van een fletzer Kleur, dan die van China of St. Heteria wor- den overgebragt. In weinige Jaaren zullen Wy Ze; waarfchynlyk, in onze Rivie= ren hebben. De laatfte Autheur die daar van gewag gemaakt heeft, is LiNNzeus: zie deszelfs Fauna Suecica, te Leiden in * Jaar 1746 uitgegeven ; alwaar een zoda- nige Goudvisch, Tab, 2, Fig. 33r, vertoond wordt, welke naar de onzen gelykt, doch van vooren als ingekort (chynt te zyn, zo dat hy zig kort en dik vertoont: Hy noemt dezelve Oyprinus , Pinnd Ani duplici, Caude trifurcá, exoticus Pifcis Aureus Chanenfium (*). 

RAA 

De Lintbandige Visch (105). 

De middelfte Afbeelding op deeze Plaat toont de Natuurlyke grootte van dit: Vischje. De bovenfte is van den gewoonen Vliegenden Visch, de onderfte van den 
Zuig- 

(*) [In de’ Verhandelingen der Koninglyke Stock- beelding van Doktor Baster. Ik heb ’er ook zodanig. holmfe Akademie, op ’t Jaar 1740, vindt mende eer= een gehad, mer eene dubbelde Staart. Îte Afbeelding van dat Goudvischje, zynde hetzelve (to5) Guaperua, ex fufco & albo eleganter ftriata, van Koppenhagen aan de Kon. Sweedfche Akademie Epw. 4v. T. ero. Chetodon lanceolatus. LiNN, Syft. toegefchikt, en door den Ridder Linneus aldaar be. Nat. XII. Gen. 164. Sp. 23. Syft. Nat. X. Gen. 14o; Sp. fchreeven. Onder de Goudvisfchen komen wel voor, zo, Lancetswyze Klipvisch. Nat, Hift. IL, D. VII, Stuk, die van dergelyke figuur en. dus minder Karper-of bladz. 374, 
Voorn-achtig zyn, gelyk men dit zien kan in de Af 
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EENIGE, GEDAGTEN 
NÖÒ PENS Hett 

VERTREKKEN per VOGELEN. 

T heb aangaande dit Onderwerp reeds in de Voorrede iets gezegd, maar, alzo ’er 
nog veel onzekerheid is in t gene wy dienaangaande weeten, ben ik genegen 

bm daar van, zo goed het my mooglyk is, thans wederom te fpreeken , in hope 
van ten minften eenige Aanmerkingen, die voor een volgend Onderzoek mogten 

dienftig zyn, daar omtrent te zullen mededeelen. kla | 
Myn goede Vriend, wylen de Heer CarrsBY, heeft, Zo ik my erintief, eeni- 

gen tyd voor zyn dood de Koninglyke Societeit een Vertoog aangebooden , ten 
opzigt van het Pertrekken der Wogelen, *t welk in eene van haare Byeenkomften 
gelezen werdt. Dit Vertoog heb ik niet by my, maar het heugt my wel, hoe het 

algemeene Denkbeeld, door hem daar in geopperd, was, dat hy zig verbeeldde dat 

zodanige Vogelen, als by ons flegts een gedeelte des Jaars huisveften, vaii hier ver- 
trekken om hun Verblyf té gaan neemen in Zuidelyke Geweften aan de andere zyde 
van den Evenaar, net op de zelfde Breedte leggende, als daar zy aan de Noordzydè 
van daan vertrokken. Zulk een Gisfing komt, in den eerftén opflag, vry waarfchyn- 
Iyk voor; aangezien men, in % algemeen gefproken, onderftelt, dat, geduurende 

ons Winter-Saizoen de Gemaatigdheid van Weer, op de Zuidelyke Breedren, na- 
genoeg , de zelfde is als by ons in den Zomer, ef dus zal, by gevolg , een Trekvo- 

gel, die van zeftig Graaden Noorder tot zeftig Graaden Zuider Breedte overgaat; 
niet alleen de zelfde hoogte van de Zon op die beide Breedten, (mids de Over- 
togt in September of Maart gefchiede,) maar ook nagenoeg een zelfden trap var 
Warmte ondervinden; doch, zo wy in aanmerking neemen, dat ’er veele Trekvo- 
els verre Noordwaards voorkomen ,by voorbeeld op zeventig Graaden Breedte, daar 

ik geloof dat alle Vogels Trekvogelen zyn, alzo dat Klimaat tot hun Verblyf in de 
Winter niet bekwaam is (*), zo moeften zy al een langen Tocht doen, volgens 

het Denkbeeld van den Heer CaTrsBy. Zeventig Graaden, naamelyk , tot aan 
den Evenaar; en dan nog zo veel bezuiden, maaken 140 Graaden, die volgens oni- 

ze allerkleinfte Schatting van een Graad, 8400 Engelfche Mylen uitleveren, [of 
8800 Uuren gaans: ] hetwelk een verbaazende Reis is voor een Vogel , om in een 
korte tydafte leggen (f). Vogels, die geduurig tusfchen de Keerkringen hun Ver- 

blyf houden, kunnen, zeer waarfchynlyk, Togten onder den Evenaar door doen, 

om zig van bekwaam Voedzel in verfchillende Saizoenen te voorzien, of het onge- 

mak der byfter zwaare Regenvlaagen, op eenige plaatfen, te ontwyken, door het 
zoeken van drooger en aangenaamer Saizoenen op een andere plaats; maar zig te 

verbeelden, dat Vogels die op hooge Breedten, * zy in * Noorder of Zuider Half- 

rond des Aardkloots, huisveften, hunne Woonplaatfen dus van het eene tot het an- 

dere uiterfte verwisfelen zouden, ftrydt tegen alle reden en tegen de Natuur. Zoda- 

nigen, naamelyk, die koude of gemaatigde Klimaaren bewoonen, zouden zig by- 
na geheel buiten hun Element bevinden, terwyl zy eene ftreek van meer dan 45 

Graa- 

(*) [De Heer Epwarps fchynt niet geweten te heb- (f) [Een Paard, dat op zyn hardfte draaft, om het 
ben , dat de Ganzen in de Herfft over de Ooftzee uit te kannen houden, zal omtrent een Uur gaans in 

Noordwaards vertrekken, vindende aan de Kuft van een Kwartier afleggen; zo dat een Vogel even zo fnel 

Noorwegen zelfs in de hardfte Winters open Water en _ vliegende, nooit, by Dag of Nagt, zou moeten ruften, 

dus gelegenheid om te beftaan. Zie myne Nat. Hit. om dien Overtogt te doen in de tyd van een Maand. ] 
1. D, V. Stuk, bladz. 30,} 
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114 VERZAMELING van VOGELEN. 

Winters van deeze Klimaaten behouden blyven, is, dat ’er diepe Holen , in de Rot- 

zige Oevers van deeze Eilanden, zyn ‚ wier Monden , fchoon onder Water, var 

binnen zo hoog kunnen oploopen, dat zy een bekwaame drooge Haven verfchaf. 

fen, om dit Gevogelte, geduurende den Winter, ineen flaat van Loomheid in % 

Levente behouden. Alzo de Zee voor de Monden van zodanige Holen legt, en 

dezelven een groot Lighaam van Gebergte boven zig hebben, moet derzelver in- 

wendige holligheid befchermd zyn voor zwaare Vorft, ’t welk een middel kan vers 

{trekken om deeze Vogels in t Levente houden. Laat in *t Voorjaar (omtrent Mey „) 

wanneer Zy zig wederom vertoonen, kan de uitwendige Warmte van de Lugt, en 

de af kaatzing van fterke Zonneftraalen op het Water, naby den Mond der Holen, 
door een kleinen trap van Hitte en Licht, deeze Dieren als ware op nieuws be- 

zielen, en dezelven, uit hunnen ftaat van vadzigheid, by trappen, in het gebruik 
van Leven en Beweeging herftellen, tot dat zy op % laatft zig verftouten, om ’er 
uit te fchieten, onder Water door, komende dus in een nieuwen Zomer, die hun 

gelegenheid geeft tot het opzoeken van hun Aas in den Oceaan, en om voort te tees 

len op de nabuurige Rotfíen of Klippen. 
Ootmoedig bid ik vergiffenis, van den Leezer vermoeid te hebben met Gisfin- 

gen zo nieuw en ongewoon; maar, alzo ik de verdwyning van deeze Vogelen op 

geene andere wys verklaaren kan , hope ik dat deeze bedenking eenig Perfoon van 

doordringender Verftand aanleiding mag geeven, om de plaats van het Winterverblyf 

deezer Vogelen op te fpooren, of ten minfte een waarfchynlyker Gisfing ten dien 

opzigte ter baan te brengen. ‘t Is het Gevoelen van verfcheide geleerde Heeren 

Liefhebbers der Natuurlyke Hiftorie, dat veelen van ons Engelsch klein Gevo- 

gelte, die ° Winter niet te vinden zyn, niet de Zee overtrekken naar afgelegene 

Landen, maar dat zy zig in onderaardíche Holligheden en Spelonken verbergen; 

alwaar zy in vadzigheid den geheelen Winter overleggen. De reden, welke zy 

daar voor bybrengen, is, dat dezelven in de Herfft, ten tyde van hunne verdwy= 

ning, zo vet worden, dat zy maar zeer korte Vlugten kunnen doen, en deeze Ver- 
heid wordt onderfteld hun te voeden geduurende den Winter : maar dit Gevoelen 
zal, zo ik geloof, niet doorgaan ten opzigt van al het klein Gevogelte: alzo ik het 

buiten alle tegenfpraak meen te zyn, dat die van het Geflagt der Zwaluwen ons Éi- 

land in de Herfft verlaaten (*), 

(*) [Dat zulks niet buiten alle tegenfpraak was, verblyven: zie het II, Derr der Uitgezogte Verhande- 
blyke uit het voorgeftelde Gevoelen van den Heer lingen, bladz. 135, enz: doch dit Gevoelen is genoeg- 

Krein, die beweert, datde Zwaluwen s° Winters in de zaam wederlegd in myne Natuurlyke Hiftorie: zie k, 
Grond of in Poelen en Moerasfen onder Water zouden Deers, V. Stuk, bladz, 603. J 
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